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Hierbij stel ik u nogmaals met plezier het jaarverslag van de FOD Sociale 
Zekerheid voor. “Plezier” is hier zeker op zijn plaats wanneer ik het document 
en het overzicht van onze realisaties in 2012 nog eens bekijk.

2012 was geen gemakkelijk jaar. De hele Belgische samenleving wordt 
getroffen door de economische crisis. Dankzij nieuwe beheersmethodes 
heeft de FOD Sociale Zekerheid het met minder middelen even goed, of 
zelfs beter gedaan. Hoe hebben we dit klaargespeeld? Samen! 

En dat is de reden waarom dit korte – eenvoudige en prachtige – woord het 
thema van ons jaarverslag geworden is.

  SamEn, met andere woorden alle medewerkers van onze verschillende 
diensten die hun expertise samenbrengen en de werkprocedures met 
de nodige creativiteit verbeteren of vernieuwen. Bij de FOD Sociale 
Zekerheid is iedereen belangrijk: daarom geven we ook een overzicht 
van de activiteiten van al onze ondersteunende diensten, die essentieel 
zijn voor de werking van de andere diensten.

Onze Voorzitter aan het woord

SAMEN! 
Met de FOD Sociale Zekerheid.



5

  SamEn, met andere woorden de FOD en zijn partners 
(beleidscellen van de ministers, openbare instellingen van 
sociale zekerheid, andere federale administraties, …) met wie 
verschillende initiatieven opgezet worden in het kader van 
partnerschappen	voor	meer	efficiëntie.	Kijk	maar	eens	hoe	en	in	
welke mate een beroep gedaan wordt op de grote bekwaamheid 
van onze DG Beleidsondersteuning en Sociaal Beleid om 
reglementaire teksten op te stellen, studies uit te voeren en aan 
(nationale en internationale) Raden deel te nemen. 

 SamEn, dat zijn uiteraard ook de FOD en zijn publiek. Kijk 
maar eens naar de initiatieven van onze DG Personen met 
een handicap, zoals de volledige herwerking van zijn website. 
Personen met een handicap krijgen nu heel concrete informatie 
en kunnen alle fasen van hun persoonlijk elektronisch 
dossier volgen (met Handiweb). Kijk maar eens hoe onze DG 
Zelfstandigen zijn productiviteit met 53 % verhoogd heeft bij de 
behandeling van de dossiers voor vrijstelling van de bijdragen 
voor zelfstandigen. Kijk maar eens naar de bijdrage van onze 
DG Sociale Inspectie aan de fraudebestrijding met bijvoorbeeld 
de oprichting van een task force voor grensarbeiders.

In tijden van crisis mogen we de aandacht niet op onszelf richten. 
We moeten onze krachten bundelen, verenigen en delen. Dus ja, 
samen was onze leidraad in 2012. Hopelijk beleeft u veel plezier 
op uw ontdekkingstocht doorheen onze talrijke realisaties. U zal 
merken dat een blik in de achteruitkijkspiegel de moeite waard is!

Voor uw plezier voegen we interviews toe met 10 collega’s die aan 
interessante projecten hebben gewerkt, volledig in de geest van de 
bedrijfscultuur van de FOD Sociale Zekerheid (respect, vertrouwen, 
solidariteit, resultaatgerichtheid en persoonlijke ontwikkeling).

Voor uw gemak staat onder de beschrijving van de projecten 
doorgaans het e-mailadres van een contactpersoon. Aarzel niet 
om voor meer informatie contact met hem of haar op te nemen. 

Benieuwd naar de werking van een uitgesproken moderne 
overheidsdienst, waar de medewerkers in team (thuis)werken aan 
interessante en nuttige projecten, in een moderne technologische 
en dynamische omgeving? Breng ons dan een bezoekje! Misschien 
ontdekt u wel onze 
nieuwe “bezoekers”-
ruimte met grote en 
kleine lokalen, waarvan 
de naam telkens 
“samen” betekent in 
een andere taal. U 
merkt het, we maken 
er een rode draad van!

Nog een laatste positieve boodschap voor 2012: onze inspanningen 
op vlak van duurzame ontwikkeling werden beloond met een 
EMAS-certificaat.

Veel leesplezier!

Frank Van Massenhove 

Voorzitter van het Directiecomité

“In tijden van crisis mogen we de 
aandacht niet op onszelf richten. We 
moeten onze krachten bundelen, 
verenigen en delen. Dus ja, samen 
was onze leidraad in 2012.“ 
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6 directies-generaal
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(talent en leiderschap, welzijn en diversiteit, waarden en resultaten, enz.) en 
investeert in de medewerkers (opleiding, ontwikkeling, enz.).

De STaFDIEnST InFOrmaTIE- En COmmunICaTIETEChnOLOgIE (ICT) biedt de 
FOD professionele oplossingen aan die de processen van de verschillende DG’s 
en stafdiensten ondersteunen. Hij zorgt voor de permanente beschikbaarheid 
van deze oplossingen en waarborgt de continuïteit ervan. Op die manier komt 
de stafdienst ICT tegemoet aan de evoluerende behoeften van de gebruikers 
(burgers, ondernemingen,...). De projecten zijn onderverdeeld volgens acht 
speerpunten: communicatie tussen burger en administratie, administratieve 
vereenvoudiging, behoorlijk bestuur en business intelligence, kennisbeheer, 
samenwerking tussen de personeelsleden, veiligheid en risicobeheer, business 
transformation en continuïteit.

 De vijf stafdiensten 

De STaFDIEnST BuDgET & BEhEErSCOnTrOLE (B&B) maakt het budget op 
en voert het uit. Hij beheert daarnaast ook de rekeningen en ondersteunt het 
management	van	onze	FOD	door	het	aanreiken	van	(financiële)	informatie	en	
de ontwikkeling van beheerscontrolesystemen (Balanced Scorecard). De dienst 
werkt samen met de FOD Budget en Beheerscontrole en met de beleidscellen 
van de bevoegde ministers. Met de nieuwe elektronische tool FEDCOM voor de 
verwerking	van	het	budget	en	de	digitalisering	van	de	financiële	systemen,	kan	
onze stafdienst B&B de andere diensten optimaal ondersteunen.

De STaFDIEnST PErSOnEEL & OrganISaTIE (P&O) werft voor de FOD 
gemotiveerde en opgeleide medewerkers aan die hem toelaten zijn doelstellingen 
te behalen. De stafdienst P&O beheert de middelen (personeelsenveloppe, enz.) 
en de personeelsdossiers, werkt mee aan de ontwikkeling van de organisatie 

Achter de schermen van de FOD
De FOD Sociale Zekerheid is een vrij grote organisatie met ongeveer 1.200 

medewerkers. De meerderheid (5/6) werkt op het hoofdkantoor in Brussel. 
De FOD heeft ook regionale kantoren voor de tegemoetkomingen voor 

personen met een handicap (medische centra) en voor de sociale inspectie.

De FOD Sociale Zekerheid bestaat uit zes directies-generaal (DG’s) 
en vijf stafdiensten	(SD’s).	De	DG’s	hebben	specifieke	bevoegdheden;	

de SD’s zorgen ervoor dat de DG’s hun opdrachten in de beste 
omstandigheden kunnen vervullen.

Facility Management

Budget & 
    Beheerscontrole

Directie 
        comitéDiensten

    van de Voorzitter

IctPersoneel & 
   organisatie

Zelfstandigen

Sociale Inspectie

Personen
   met een handicap

Sociaal Beleid
Oorlogsslachtoffers

Beleidsondersteuning
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De Dg PErSOnEn mET EEn hanDICaP is hoofdzakelijk belast met de toekenning 
van tegemoetkomingen aan volwassen personen met een handicap op basis van 
de medische erkenning van de handicap en een onderzoek naar de eventuele 
inkomsten. Daarnaast levert zij aan personen die erkend zijn als persoon 
met een handicap, ook parkeerkaarten af, nationale verminderingskaarten 
op	het	openbaar	vervoer	en	medische	attesten	om	diverse	sociale	en	fiscale	
maatregelen te kunnen aanvragen (vermindering inkomstenbelastingen, 
vermindering	onroerende	voorheffing,	sociaal	telefoontarief,	sociaal	tarief	gas-	
en elektriciteit, belastingvoordelen voor de auto). Tot slot voert deze DG ook 
medische evaluaties uit bij kinderen om, met het oog op de toekenning van de 
bijkomende kinderbijslag, de handicap vast te stellen.

De Dg SOCIaaL BELEID  maakt de socialezekerheidswetgeving op, interpreteert 
ze, informeert erover en treedt op als deskundige bij de verschillende bevoegde 
instanties op het gebied van sociale zekerheid. Daarnaast zorgt ze voor de 
verdediging van de Belgische Staat bij geschillen. Ten slotte beheert ze ook de 
(budgettaire) kerngegevens van de sociale zekerheid. Op vlak van sociaal beleid 
speelt deze DG een brede rol. De projecten van Sociaal Beleid zijn transversaal, 
aangezien de DG op het kruispunt van verschillende sferen opereert: die van 
de burger en de beleidsmakers, die van de regelgeving en de cijfergegevens, 
binnen de verschillende takken van de sociale zekerheid en met betrekking tot 
de verschillende statuten. De dossiers gaan over domeinen als arbeidsrecht, 
fiscaliteit,	verzekeringsrecht,	maatschappelijke	integratie	en	welzijn.	

De Dg SOCIaLE InSPECTIE controleert de correcte toepassing van de 
socialezekerheidswetgeving (RSZ-wetgeving, jaarlijkse vakantie, arbeids-
ongevallen, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, DIMONA, deeltijds 
werk, tewerkstellingen van buitenlandse werknemers,...). Daarnaast ondersteunt 
de DG zowel de werkgevers als de werknemers bij de correcte toepassing 
van de socialezekerheidswetgeving en kan ze optreden als bemiddelaar in 
bepaalde	sociale	conflicten.	Deze	dienst	behandelt	jaarlijks	ongeveer	20.000	
onderzoeksdossiers betreffende werkgevers, gaande van kleine werkgevers 
tot de grote ondernemingen. 

De Dg ZELFSTanDIgEn is het expertisecentrum van het sociaal statuut van de 
zelfstandigen in België. Zij werkt mee aan de uitwerking van de wetgeving over dit 
statuut en ziet toe op de interpretatie ervan zodat de sociale verzekeringsfondsen 
ze correct en consequent zouden kunnen toepassen. De DG Zelfstandigen 
beantwoordt vragen van zelfstandigen die informatie wensen en beheert de 
Commissie voor vrijstelling van bijdragen. Op internationaal vlak houdt ze zich 
bezig met het voorbereiden, onderhandelen over en afsluiten van bilaterale 
overeenkomsten. Ze formuleert ook adviezen over de Europese wetgeving. 

De DIEnST FaCILITy managEmEnT  ondersteunt de diensten van onze FOD in hun 
dagelijkse werking. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van 
de FOD en het beheer van onze gebouwen. De dienst Logistiek werkt ook mee aan 
de vereenvoudiging of de automatisering van bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld 
het dynamisch archiefbeheer). In 2012 werd deze afdeling toegevoegd aan de SD 
ICT. De realisaties van deze diensten komen later afzonderlijk aan bod.

De DIEnSTEn Van DE VOOrZITTEr hebben als opdracht de Voorzitter van het 
Directiecomité bij te staan in de leiding, het algemeen bestuur en de coördinatie 
van de FOD. Ze bieden daarnaast ook steun aan de andere directies-generaal en 
stafdiensten. De diensten van de Voorzitter omvatten het secretariaat, de juridische 
dienst, de vertaaldienst, de dienst preventie en bescherming op het werk, de dienst 
Informatieveiligheid en de cel leefmilieu en duurzame ontwikkeling. Ook de dienst 
communicatie maakt deel uit van de diensten van de Voorzitter. Zijn belangrijkste 
rol is het ondersteunen van alle andere DG’s en stafdiensten in hun communicatie 
naar de doelgroepen van onze FOD. 

 De zes directies-generaal

De Dg BELEIDSOnDErSTEunIng staat in voor de materies en processen 
die betrekking hebben op meer dan één tak of stelsel op het vlak van sociale 
bescherming: bilaterale en multilaterale relaties, strijd tegen de sociale fraude, 
behoorlijk bestuur van de sociale zekerheid, evolutie van de sociale bescherming 
en sociale indicatoren. Ze biedt onze toezichthoudende ministers en partners 
in het netwerk van de sociale zekerheid een proactieve en klantgerichte 
dienstverlening.
Daarnaast vervult de DG Beleidsondersteuning een belangrijke transversale rol 
wat betreft het verstevigen van de managementcapaciteit en de transformatie 
van de organisatie. Ook levert deze DG impulsen tot het uittesten van nieuwe 
strategische beheersinstrumenten zoals de bestuursovereenkomst en systemen 
voor informatiebeheer. 
In 2011 beheerde de DG Beleidsondersteuning 32 projecten volgens 6 prestatie-
indicatoren. 

De Dg OOrLOgSSLaChTOFFErS staat in voor de uitvoering van de wetgeving 
inzake oorlogsslachtoffers. Zij kent aan burgerlijke oorlogsslachtoffers 
de statuten van nationale erkentelijkheid toe en behandelt aanvragen voor 
invaliditeitspensioenen en renten. In 2012 ontvingen 20.436 oorlogsslachtoffers 
diverse tegemoetkomingen en voordelen. Tevens beheert de DG een archieffonds 
dat 13 kilometer lang is en een grote historische waarde heeft.
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het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid:

Frank VAN MASSENHOVE 
Voorzitter

Tom AUWERS 
DG Beleidsondersteuning

Claire BARETTE 
DG Oorlogsslachtoffers

Jan BERTELS 
DG Sociaal Beleid

Marcel CROP 
DG Zelfstandigen

1. Onze opdrachten: een thematische 
benadering 

Voor het jaarverslag 2012 zijn we thematisch te werk gegaan en hebben we de 
klemtoon op onze gemeenschappelijke opdrachten gelegd. Onze FOD streeft 
immers continu naar het versterken van zijn organisatorische capaciteit en 
voert drie strategische opdrachten uit: 

beleidscoördinatie 
en –ondersteuning sociale dienstverlening 

aan gebruikers

bestrijding van 
sociale fraude

André GUBBELS 
DG Zelfstandigen

Jean-Claude HEIRMAN 
DG Sociale Inspectie

Michaëlla MISKO 
SD ICT

Renaat SCHROOTEN 
SD Budget & Beheerscontrole

Laurence VANHÉE
SD Personeel & Organisatie
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“ Wij hopen dat je de FOD 
Sociale Zekerheid dankzij dit 
verslag beter zal leren kennen. 
Wil je graag meer weten over 
onze organisatie? Kom je 
graag een kijkje nemen in onze 
dynamische werkomgeving 
waar teamwerk alle kansen 
krijgt? aarzel niet ons te 
contacteren! ”

Frank VAN 
MASSENHOVE 

Tom
AUWERS 

Renaat 
SCHROOTEN 

Michaëlla 
MISKO 

Jan 
BERTELS 

Marcel 
CROP 

André 
GUBBELS 

Claire 
BARETTE 

Laurence 
VANHÉE

Jean-Claude 
HEIRMAN 





Opdracht 1
Beleidsondersteuning en -coördinatie

Een kwaliteitsvolle ondersteuning verzekeren bij de uitwerking en 
de voorbereiding van het sociaal beleid

Met zijn kennis en expertise moet de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid alle actoren van de sociale 
zekerheid ondersteunen in het kader van de uitwerking, voorbereiding en evaluatie van het sociaal beleid.

Door de coördinatie van bepaalde activiteiten van de sector, de realisatie van onderzoeken, het lanceren van 
studies, de analyse van gegevens en de uitwerking van de regelgeving ondersteunt de FOD de beleidsmakers, 
sociale partners en de andere instellingen van sociale zekerheid in een sfeer van partnerschap en 
gemeenschappelijk projectbeheer. Op die manier helpt de FOD de Belgische verantwoordelijken correcte 
beslissingen te nemen en zo de sociale bescherming in België te verbeteren. 

De FOD vertegenwoordigt de Belgische sociale zekerheid tegenover onze buitenlandse partners en de 
supranationale instellingen en wordt geacht ons sociaal model buiten de landsgrenzen te promoten en te 
verdedigen.
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1.1. Openbare Instellingen van sociale zekerheid 
(OISZ)

1.1.1. Bestuursovereenkomsten

Onze FOD staat in voor de coördinatie en de planning van de onderhandelingen voor de 
bestuursovereenkomsten tussen de Federale Staat en de 16 OISZ. In 2012 coördineerde 
onze FOD de onderhandeling van 15 bestuursovereenkomsten voor de periode 2013-2015. 
De DOSZ valt nog steeds onder het stelsel van de ‘voorlopige regelingen’. 

De interventies van onze FOD hadden betrekking op: 

		het	vastleggen	van	een	onderhandelingsplan	en	–tijdschema;
		de	opvolging	van	dit	tijdschema;
  de ondersteuning bij de redactie van en de onderhandeling betreffende de  

	 gemeenschappelijke	delen	van	de	15	bestuursovereenkomsten;
  het verstrekking van adviezen en methodologische ondersteuning aan alle  

 onderhandelende partijen.

Dit alles gebeurde in samenwerking met de beleidscellen van de betrokken ministers, 
de FOD Budget & Beheerscontrole en de OISZ, en meer in het bijzonder het Secretariaat 
van het College van OISZ. De onderhandelingen voor iedere OISZ afzonderlijk werden 
gecoördineerd door de regeringscommissarissen.

Nieuw	bij	deze	generatie	bestuursovereenkomsten	is	de	sterke	nadruk	op	de	efficiëntie	
(meer doen met minder) en op de concrete afspraken inzake de synergie tussen de 
instellingen op vlak van personeelsbeheer, IT-beheer, logistiek en interne doorlichting. 
Ook administratieve vereenvoudiging en de strijd tegen de sociale fraude nemen een 
belangrijke plaats in. De rol van de OISZ bij de implementatie van het Verdrag van de 
Verenigde Naties betreffende de rechten van personen met een handicap is ook uitgeklaard.
De onderhandelingen over deze overeenkomsten zullen worden afgerond in december. 
De goedkeuring ervan is gepland voor 2013.

 Contact: amaury.legrain@minsoc.fed.be

1. Ondersteuning behoorlijk bestuur
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1.1.2. Regeringscommissarissen 

Voor de overheidsinstellingen actief op het gebied van de sociale zekerheid 
voorziet de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van 
openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg een systeem van paritair 
beheer van deze instellingen. Zo beschikken ze over een beheerscomité dat 
verantwoordelijk is voor het beheer van de instelling en samengesteld is uit een 
gelijk aantal vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties. 
De Staat is vertegenwoordigd door twee regeringscommissarissen: een 
commissaris die de Minister van Begroting vertegenwoordigt voor het budgettaire 
luik en een commissaris die de Minister vertegenwoordigt die bevoegd is voor 
de instelling. 

Deze functie omvat onder meer de analyse van de ingediende documenten, 
deelname aan werkgroepen, controle op het naleven van de wetgeving en 
de bestuursovereenkomsten, rapportering bij de toezichthoudende minister 
en verzorgen van de contacten met de beleidscel. Zo vervullen verschillende 
medewerkers van de FOD de rol van regeringscommissaris bij het beheerscomité 
van een instelling van sociale zekerheid.

 Contact: dg-soc@minsoc.fed.be

1.1.3. Administratief en geldelijk statuut

De FOD heeft 99 dossiers afgehandeld met betrekking tot de behandeling 
en	bekendmaking	van	wettelijke	dossiers	 inzake	specifieke	benoemingen	
bij de OISZ (managementfuncties, mandaten bij hun beheercomités, 
regeringscommissarissen enz.). Verder coördineerde de FOD de antwoorden 
van de OISZ op 63 parlementaire vragen gesteld aan hun toezichthoudende 
ministers. Samen met het Secretariaat van het College van de OISZ stelde de 
FOD een modelbestek op voor de vernieuwing van het mandaat van de meeste 
bedrijfsrevisoren bij de OISZ. Dit model werd door het college goedgekeurd op 
7 december 2012. 

 Contact: patrick.luypaert@minsoc.fed.be (benoemingen en parlementaire vragen) en 
marie-helene.noel@minsoc.fed.be (benoemingen en revisoren) 

Bruno De Pauw en Dominique D’haene van de RSZ. Zij werken samen 
met onze FOD in het kader van internationale projecten.
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1.2. Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen

Tijdens de cyclus 2012 (van 1/10/2011 tot 30/9/2012) heeft onze FOD zijn controlerende 
rol bij de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen verder uitgeoefend om ervoor 
te zorgen dat de geldende regelgeving, zowel op administratief als op boekhoudkundig 
en	financieel	gebied,	correct	en	eenvormig	wordt	uitgevoerd.	

1.2.1. Administratieve controle

Aan de hand van steekproeven werden in de domeinen sociale bijdragen, beroepsloopbanen, 
performantiecriteria, vennootschapsbijdragen, gezinsbijslag en faillissementsuitkeringen 
14.459 dossiers gecontroleerd, hetgeen overeenstemt met de vorige cyclus. De controles 
gebeuren op het niveau van de dossiers, en elke onregelmatigheid die door onze dienst 
werd vastgesteld, werd rechtgezet. 

Spreiding van het aantal gecontroleerde dossiers voor de cyclus 2012 
per categorie

3.487
3.353

Sociale 
bijdragen

Beroeps-
loopbanen

Vennootschaps-
bijdrage

Gezins-
uitkering

Faillissements-
verzekering

Performantie-
criteria

3.117 3.O16

1.538
1.6OO 2.151

2.316

71O727

3.5573.493

2O11
2O12

+4%
+2%

-3%

-4%

-2%

-7%

14.459
dossiers

gecontroleerd
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1.2.3. PIRAMID: een samenwerkingsplatform

Vier jaar na zijn oprichting telt het platform Piramid (Platform for Interactive 
Retrieving, Analysing and Managing Information and Documentation) meer dan 
550 gebruikers. Met de jaren komen er nieuwe samenwerkingsfora bij. 

In	2012	werd	een	uitwisselingszone	specifiek	voor	de	ziekenfondsen	gecreëerd.	
Het doel is dat Piramid een echt referentie- en opleidingsinstrument wordt voor 
alle actoren van de sociale zekerheid voor zelfstandigen. 

 Contact: bernard.vandecavey@minsoc.fed.be

1.2.2. Boekhoudkundige en financiële controle

Deze controles hadden te maken met:

	het	naleven	van	de	financiële	en	boekhoudkundige	verplichtingen;
	de	dagelijkse	overdracht	van	de	ontvangen	bijdragen;
  de gegrondheid van voorschotaanvragen voor de betaling van  

	 gezinsbijslag,	onvoorwaardelijke	pensioenen	en	faillissementsuitkeringen;
	de	verantwoording	van	beheerskosten;
 de juistheid van de kwartaalaangifte, de balansen, de resultatenrekeningen  

	 en	de	statistieken;
 de opvolging van de verslagen in verband met de interne controle en de  

 door de algemene vergadering van ieder fonds goedgekeurde  
 jaarrekeningen.

In 2012 gecontroleerde kernbedragen (in miljoen)

Daarnaast behandelt de FOD ook vragen van de sociale verzekeringsfondsen, 
verzoeken om opheffing van de verjaring en vragen om inlichtingen van 
particulieren.

 Contact: bernard.vandecavey@minsoc.fed.be

Overdracht 
naar RSVZ

Voorschot ontvangen 
van RSVZ

Beheerskosten

451,7
415,3

3.663,3
3.513,7

+4%

+9% +4%145,7
14O,1

2O11
2O12
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2.1. Bilaterale relaties

2.1.1. Bilaterale overeenkomsten

Onze FOD staat in voor het onderhandelen over en afsluiten van bilaterale 
socialezekerheidsverdragen met andere landen. We werken daarvoor samen met de 
FOD Buitenlandse Zaken en bepaalde OISZ (naargelang de inhoud van het verdrag). 
Deze bilaterale verdragen bepalen welke wetgeving van toepassing is op personen die 
in het andere land gaan wonen, werken of studeren. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de 
opgebouwde socialezekerheidsrechten behouden blijven. De verdragen hebben meestal 
zowel betrekking op de werknemers- als op de zelfstandigenregeling. Ze moeten België 
ook aantrekkelijker maken voor investeerders.

 Verdragen in werking getreden in 2012: geen
 Verdragen ondertekend in 2012: Moldavië
 Onderhandelingen opgestart: China en Turkije (met het oog op een aanpassing van  

 het bestaande verdrag)
 Onderhandelingen verdergezet: Albanië, Israël, Moldavië, Montenegro en Servië

 Contact: hendrik.hermans@minsoc.fed.be

2.1.2. Zetelakkoorden

Onder toezicht van de FOD Buitenlandse Zaken werkte de FOD verder mee aan de clausules 
over de sociale zekerheid die worden opgenomen in de zetelakkoorden. Deze akkoorden 
garanderen een adequate sociale bescherming voor ambtenaren die werken bij de 
internationale instellingen met zetel in België. 

 Contact: georgette.defroy@minsoc.fed.be

2. Bilaterale en multilaterale relaties

Moldavië

Albanië

Servië

Montenegro

Turkije

Israël

China
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2.3. Vertegenwoordiging van de Belgische 
Staat en verdediging van de Belgische 
belangen

2.3.1. Administratieve Commissie

De Europese autoriteiten hebben de Administratieve Commissie voor de 
coördinatie van de socialezekerheidssystemen opgericht. België wordt hierin 
vertegenwoordigd door onze FOD. De administratieve commissie verzorgt het 
optimaliseren van de tools die ter beschikking worden gesteld van de instellingen 
van sociale zekerheid om ze duidelijker te maken, en de toepassing van de 
verordeningen inzake geneeskundige verzorging, werkloosheidsuitkeringen, 
enz. Tegelijk werd heel wat geïnvesteerd in de analyse en het onderzoek van 
beleidsvragen (zoals de internationale dimensie van de coördinatie). In 2012 
heeft België een sleutelrol gespeeld in het dossier van de fraudebestrijding. 

 Contact: greet.vangool@minsoc.fed.be & marc.morsa@minsoc.fed.be

2.3.2. Comité voor sociale bescherming

De FOD is de Belgische delegatieleider bij het Europees Comité voor sociale 
bescherming. In 2012 heeft de delegatie voornamelijk bijgedragen tot de 
activiteiten in verband met de strategie Europa 2020. Daarnaast heeft ze ook 
actief deelgenomen aan verschillende subgroepen van het comité: de subgroep 
over de vergrijzing en de subgroep sociale diensten van algemeen belang. In 
2012 publiceerde het Comité een rapport over de sociale adequaatheid van de 
pensioenen in de EU (Pension Adequacy in the European Union 2010-2050) 
en een rapport over de bestrijding van kinderarmoede en de bevordering van 
het welzijn van kinderen (SPC advisory report to the European Commission on 
tackling and preventing child poverty and promoting child welllbeing).

 Contact: muriel.rabau@minsoc.fed.be

2.2. Multilaterale relaties
De DG Beleidsondersteuning streeft ernaar de Belgische standpunten en 
belangen inzake de sociale zekerheid alsook die van de FOD te ondersteunen 
en te versterken. Zij knoopt multilaterale contacten aan met andere landen en  
internationale instellingen zoals de Europese Unie, de Raad van Europa, de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO). 

Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO)

Raad van Europa

Organisatie voor economische 
samenwerking en 

ontwikkeling (OESO)

etc...

Europese Unie
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2.3.3. Subgroep ‘Indicatoren’ van het Comité voor sociale 
bescherming

Onze FOD vertegenwoordigt België bij de Subgroep Indicatoren (SGI) van het Comité voor 
sociale bescherming (CSB) van de Europese Unie. De SGI werkt gemeenschappelijke 
Europese indicatoren uit met het oog op de opvolging van de Europese strategie inzake de 
sociale bescherming en sociale insluiting alsook de opvolging van de Strategie Europa 2020. 
Op het vlak van de ontwikkeling van indicatoren was een belangrijk aandachtspunt in 2012 
de ontwikkeling van de ‘Social Protection Performance Monitor (SPPM)’.  Dit instrument is 
gebaseerd op een beperkte set van sleutelindicatoren en moet een betere opvolging van 
de sociale situatie en de sociale dimensie van de Europa 2020 strategie toelaten.  

 Contact: rudi.vandam@minsoc.fed.be

2.3.4. Vertegenwoordiging bij de Raad van Europa

De FOD vertegenwoordigt België bij het Europees Comité voor de sociale cohesie en bij 
het Comité van deskundigen over de sociale zekerheid, die jaarlijks vergaderen. In het 
kader van het Comité van deskundigen over de sociale zekerheid stond de FOD in voor het 
opstellen van een verslag over de toepassing van het herzien Sociaal Handvest. Tevens 
heeft de FOD actief deelgenomen aan de voorbereidende activiteiten van de ministeriële 
conferentie “Bouwen aan een zekere toekomst voor allen” die in oktober 2012 plaatsvond 
in Istanbul. 

 Contact: jacques.donis@minsoc.fed.be

2.3.5. Groep “Sociale Vragen” van de Raad

Bij de groep Sociale Vragen van de Raad verdedigt onze FOD voor België de dossiers 
in verband met de coördinatieregelgeving. In 2012 werden enkele nieuwe bepalingen 
ingevoerd, bijvoorbeeld de onderwerping van het luchtvaartpersoneel aan de 
socialezekerheidswetgeving van de Staat waar hun thuisbasis gevestigd is. 

 Contact: keyina.mpeye@minsoc.fed.be

Europa
2O2O
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2.3.6. Opdracht van Eurocoördinator 

De FOD zorgt voor de opvolging van de Europese inbreukprocedures (“contentieux” 
en “pre-contentieux”). 
Zo worden  de inbreukdossiers en prejudiciële geschillen onderzocht en 
beantwoorden wij de vragen van de Commissie, SOLVIT(*) en van burgers over 
de toepassing van het Europees recht. Verder verspreidt de FOD informatie en 
coördineert hij de antwoorden van de bevoegde diensten. Ten slotte staat de 
FOD in voor de opvolging van de omzetting van de Europese richtlijnen. 

(*) SOLVIT is een online netwerk waarin EU-lidstaten samen naar een 
pragmatische oplossing zoeken voor problemen die het gevolg zijn van een 
verkeerde toepassing van de internemarktregels door overheidsinstanties.

 Contact: martina.baumans@minsoc.fed.be

2.3.7. Vertegenwoordiging bij Eurostat

De FOD neemt deel aan de werkgroepen “Sociale Bescherming” en 
“gezondheidsstatistieken – care” bij Eurostat. Deze werkgroepen staan in 
voor de verspreiding van statistische gegevens op het gebied van de sociale 
bescherming en van de gezondheidsstatistieken. In dit kader hebben de Belgische 
vertegenwoordigers een bijdrage geleverd aan de nieuwe methodologische 
ontwikkelingen op internationaal niveau.

 Contact: dirk.moens@minsoc.fed.be

2.3.8. Vertegenwoordiging bij de OESO 

De FOD neemt actief deel aan verschillende comités van de OESO: ELSA en 
“Gezondheid”, WP1 “Sociaal Beleid”, expertgroep “Gezondheidsgegevens” en 
“Gezondheidsrekeningen” evenals werkgroepen in verband met verschillende 
onderzoeksprojecten van de OESO.

 Contact: dirk.moens@minsoc.fed.be
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2.3.9. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Onder coördinatie van de FOD Tewerkstelling neemt onze FOD deel aan het 
opstellen van de verslagen van de IAO (in het kader van het controlemechanisme). 
Dat betreft de toepassing van de Verdragen, in het bijzonder die in verband met 
de sociale bescherming (102, 128…) die door België zijn goedgekeurd. 

Onze FOD heeft deelgenomen aan de activiteiten bij het Comité voor sociale 
bescherming van de Internationale Arbeidsconferentie 2012. Deze activiteiten 
resulteerden in de goedkeuring van een aanbeveling over de noodzaak om op 
internationaal niveau  een minimumstandaard voor sociale bescherming in te 
voeren.

 Contact: marc.morsa@minsoc.fed.be & jacques.donis@minsoc.fed.be

2.3.10. Coördinatie van het sociale luik van het  
ontwerp voor het Nationaal Hervormingsprogramma

In het kader van de Europa 2020-strategie worden de lidstaten verzocht een 
nationaal hervormingsprogramma (NHP) uit te werken met een luik over sociale 
bescherming en sociale insluiting. De lidstaten moeten het aantal personen dat 
wordt geconfronteerd met het risico op armoede en sociale uitsluiting trachten 
te verminderen. Onze FOD coördineert de redactie van het sociale gedeelte (over 
de verbintenissen inzake armoede en sociale uitsluiting) van het NHP (in april 
2012 opgestuurd naar de Europese Commissie).

 Contact: peter.lelie@minsoc.fed.be 

2.3.11. Coördinatie van het Nationaal Sociaal 
Rapport

In het kader van Sociale Open Methode van Coördinatie, die in 2011 nieuw leven 
werd ingeblazen door de EU Raad van Ministers van Sociale Zaken, hebben de 
lidstaten afgesproken in 2012 een nationaal Sociaal rapport op te stellen.
 
In het rapport, dat kan beschouwd worden als complementair aan het NHP (zie 
2.3.10), analyseren de lidstaten de sociale situatie in hun land en beschrijven ze 
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hun	algemene	sociaal	beleidsstrategie	en	specifieke	maatregelen	op	het	domein	
van sociale insluiting, pensioenen en gezondheidszorg en lange termijn zorg. 

Onze DG leidt de werkzaamheden en zit het redactiecomité voor. In juni 2012 
werd het Belgisch nationaal Sociaal rapport naar de Europese Commissie en 
het Sociaal Beschermingscomité gezonden (zie 2.3.2. supra).

De resultaten van de analyse van de nationale sociale rapporten van de EU 
lidstaten is te vinden in het Jaarlijks Verslag van het Sociaal Beschermingscomité.

 Contact: peter.lelie@minsoc.fed.be

2.3.12. VN-Werkgroep Vergrijzing 

De FOD fungeert als Belgisch contactpunt binnen de Working group on ageing van 
het Economisch Bureau van Europa bij de VN. De bedoeling van deze werkgroep 
is het uitwisselen van beleidservaring en goede praktijken betreffende ouderen 
en waardig ouder worden. 

 Contact: dirk.moens@minsoc.fed.be

2.4. Projecten en specifieke thema’s 

2.4.1. Het project “Extern Optreden”

Steeds vaker verschijnen in het buitenlands beleid van de Europese Unie 
aspecten die te maken hebben met de sociale zekerheid. Het project Extern 
Optreden is bedoeld om een structuur en instrumenten uit te werken voor de 
opvolging van deze initiatieven. 

In 2012 vond een inventarisering plaats van de instrumenten inzake het 
buitenlands beleid van de Unie die gevolgen hebben voor de sociale zekerheid. 
Er werden indicatoren opgesteld om de performantie te meten en de risico’s 
te evalueren. Door middel van deze instrumenten kan een gestructureerde 
catalogus en een opvolgingsboordtabel voor de beleidsverantwoordelijken 
worden opgesteld. 

 Contact: keyina.mpeye@minsoc.fed.be & benjamin.dessy@minsoc.fed.be
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2.4.2. Europees Jaar 2012 van het actief ouder 
worden en de solidariteit tussen de generaties

Als nationaal coördinator van het Europees Jaar 2012 heeft de FOD Sociale 
Zekerheid verschillende evenementen georganiseerd die een dubbel doel 
hadden: 

1)  de zichtbaarheid waarborgen van de acties die door tal van actoren  
 (openbare administraties op federaal niveau en bij de deelgebieden, sociale  
 partners, actoren van het middenveld, universiteiten)  worden ondernomen  
 ter bevordering van het actief ouder worden en de solidariteit tussen de  
	 generaties;
2)		het	brede	publiek	bewust	maken	van	de	uitdagingen	die	de	demografische	 
 vergrijzing veroorzaakt. 

Hoogtepunt van het jaar was de slotconferentie van 27 november 2012, tijdens 
dewelke meer dan 200 deelnemers de belangrijkste uitdagingen in kaart hebben 
gebracht en mogelijke acties hebben onderzocht, te ondernemen zowel  door de 
openbare overheden als  door diverse groepen in de samenleving (stakeholders). 
Zie punt 2.5.4. hieronder.

Voor meer informatie: http://www.beactive2012.be

 Contact: activeageing2012@minsoc.fed.be

2.4.3. Business Development Management 

Dit is een nieuw concept dat de FOD dankzij subsidies van de Europese 
Commissie heeft ingevoerd om de Belgische expertise op Europees niveau te 
ontwikkelen en te benutten. Het omvat ook de (opvolging van) offerteaanvragen 
voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op de kerntaken van de FOD 
Sociale Zekerheid. Om deze taken te structureren werd een BDM Unit opgericht. 

A.  BELINCOSOC

In 2012 werd een shared service center opgericht dat open staat voor alle 
instellingen van sociale zekerheid. Dit project ontwikkelt een instrument voor 
het structureren van de internationale samenwerking op het gebied van de 
sociale bescherming.  

Irène de Cant, inwoonster van het rusthuis Val des Roses en 
spreekster tijdens het Europees Jaar 2012 van het actief ouder worden 
en de solidariteit tussen de generaties.
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BELInCOSOC is een doeltreffend instrument om grootschalige internationale 
acties te ondernemen en om landen te helpen die hun socialebeschermingssysteem 
willen uitbouwen of verbeteren. BELInCOSOC is een gemeenschappelijk initiatief 
dat een antwoord biedt op vragen die niet (of niet behoorlijk) kunnen worden 
behandeld zonder een collectieve benadering in alle stelsels en takken van de 
sociale zekerheid. Tevens is deze dienst een bevoorrecht aanspreekpunt voor 
buitenlandse instellingen die meer willen weten over het Belgisch systeem van 
de sociale bescherming in zijn globaliteit.

Als enig aanspreekpunt staat BELInCOSOC in naam van zijn leden in voor de 
relaties met de internationale organisaties die actief zijn op het vlak van de 
sociale bescherming en welzijnskwesties. BELInCOSOC moet de uitwisseling 
van kennis en ervaring bevorderen en hiertoe optreden als internationaal erkend 
onderzoekscentrum.

 Contact: cecile.atta@minsoc.fed.be & didier.verbeke@minsoc.fed.be

B.  Projet H5NCP

Dit	project	wordt	gefinancierd	door	de	Europese	Commissie	–	Directoraat-
Generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie en heet ‘Activating 
National Contact Points in the framework of Decision H5’, kortweg H5NCP. 

De h5-beslissing van de Administratieve Commissie voor de Coördinatie 
van Socialezekerheidssytemen stelt dat elke lidstaat een contactpunt moet 
aanstellen voor de uitwisseling van informatie rond risico’s gelinkt aan fraude, 
onjuistheden en systematische moeilijkheden. 

Het project wil de effectiviteit van deze contactpunten verhogen, en wel op de 
volgende manieren: 

1.   Opstellen van een overzicht	van	de	contactpunten;
2. Oprichting van een interactief digitaal samenwerkingsplatform;
3. Ter beschikking stellen van een duidelijke handleiding en opleiding  
	 voor	het	gebruik	van	het	platform;
4. De contactpunten inlichten over hun taken en bevoegdheden als  
 nationaal contactpunt.

 Contact: sophie.loquet@minsoc.fed.be & didier.verbeke@minsoc.fed.be

Brochures Belincosoc en H5NCP.
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2.4.4. De Europa 2020-Strategie

De Europa 2020-strategie beoogt een betere coördinatie van de groeimaatregelen 
die	gepaard	gaat	met	een	beter	Europees	toezicht	op	het	budgettaire	en	fiscale	
beleid zoals bepaald in het Stabiliteits- en groeipact. 

Om deze processen te integreren werd het Europees Semester ingevoerd. Dit 
is een nieuwe werkmethode waarmee het nieuwe economische bestuur en de 
2020-strategie kunnen worden uitgewerkt. 

Dit semester begint met een jaarverslag over de groei dat een analyse 
en de grote sociaaleconomische lijnen van de Unie voorstelt. Vervolgens 
stellen de lidstaten hun Nationaal Hervormingsprogramma (zie punt 2.3.10 
supra) en hun Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s voor. Het Nationaal 
Hervormingsprogramma wordt door de Commissie onderzocht en het sociaal 
gedeelte ervan wordt voorgelegd aan het Comité voor sociale bescherming (zie 
punt 2.3.2 supra). Het Europees Semester eindigt in juni met de goedkeuring 
van de Bijzondere Aanbevelingen voor elk land door de Europese Raad.

Het sociale luik van de Europa 2020-strategie heeft als doel tegen 2020 minstens 
20 miljoen mensen uit de armoede en de sociale uitsluiting te halen.

2.4.5. Flexicurity

De FOD volgt de activiteiten met betrekking tot het begrip flexicurity op en 
neemt	eraan	deel.	Dit	begrip	betekent	dat	er	meer	flexibiliteit	op	het	werk	wordt	
gecreëerd, en dat er tegelijkertijd voldoende zekerheid en bescherming voor de 
werknemers worden gewaarborgd. Het begrip flexicurity staat centraal bij de 
besprekingen over het beleid op vlak van de arbeidsmarkt, sociale bescherming 
en de modernisering van de Europese economie tegen de achtergrond van de 
mondialisering.

 Contact: maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be

Het sociale luik van de Europa 2O2O-strategie heeft 
als doel tegen 2O2O minstens 2O miljoen mensen 
uit de armoede en de sociale uitsluiting te halen.
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2.4.7. De Sociale Diensten van Algemeen Belang 
(SDAB)

Sinds verscheidene jaren hanteert de Europese Commissie een opvatting 
over de sociale diensten van algemeen belang die te maken heeft met de 
socialezekerheidssystemen en met de diensten inzake hulp aan personen. 

De activiteiten zijn toegespitst op de problematiek in verband met de toepassing 
van het economisch recht van de Unie (staatssteun, richtlijn diensten, 
overheidsopdrachten) en in verband met de kwaliteit van de diensten, in het 
bijzonder in het kader van het vrijwillig Europees kwaliteitskader. Op verzoek van 
de Raad worden de activiteiten bij het Europees Comité voor sociale bescherming 
verdergezet met als doel de verschillende instellingen ertoe te brengen te kiezen 
voor	een	specifieke	benadering	van	de	sociale	diensten.

 Contact: manuel.paolillo@minsoc.fed.be

2.4.6. Internationaal beleid inzake handicap

De FOD ziet toe op de coördinatie van het internationaal beleid inzake handicap, 
in het bijzonder wat betreft de Verenigde Naties en de Europese Unie. 

In het kader van de VN werd de FOD belast met de federale coördinatie van 
het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), 
zowel federaal (coördinatie van de contactpunten bij de verschillende federale 
diensten) als voor de deelgebieden (coördinatie van de contactpunten binnen 
de gewesten en gemeenschappen). Dit Verdrag werd door de VN goedgekeurd 
op 13 december 2006 en trad in België in werking in juli 2009. Het Verdrag 
overstijgt het louter medische kader en bevestigt dat handicap een toestand is 
“die personen met een handicap verhindert ten volle en op voet van gelijkheid 
met andere mensen deel te nemen aan het maatschappelijke leven”.

In 2012 spitste de coördinerende functie zich toe op de ontwikkeling van het 
federale en het interfederale netwerk. Daarnaast heeft de FOD werk gemaakt 
van de band met het “Onafhankelijk Mechanisme” (het Centrum voor gelijkheid 
van kansen en racismebestrijding) en de betrokkenheid op dit vlak van het 
middenveld bepleit. 

De FOD speelt ook een rol bij de invoering van het VN-Verdrag binnen de Europese 
Unie, door deelname  aan colloquia, conferenties en de vergaderingen van de 
Disability High Level Group en door opvolging van de juridische en politieke 
dossiers ter zake.

 Contact: greet.vangool@minsoc.fed.be, gauthier.cocle@minsoc.fed.be & 
 kimvanaken@minsoc.fed.be

Hilde van der Aa, lid van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.
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In het kader van zijn opdracht om de uitdagingen op het vlak van sociale 
bescherming meetbaar te maken ondersteunt de FOD de ontwikkeling van 
deze indicator en tracht hem ingang te doen vinden. In 2012 werd een seminarie 
georganiseerd rond de meting van een indicator van Gezonde Levensverwachting 
naar sociaal economische status. Bij deze gelegenheid kwamen nationale en 
internationale experts de uitdaging ter zake bespreken. 

 Contact: rudi.vandam@minsoc.fed.be

2.5.2. De omvang van de sociale en fiscale fraude 
in België: studiedag (19 april)

De FOD Sociale Zekerheid heeft een studiedag over de omvang van de sociale 
en	fiscale	fraude	georganiseerd.	Fraude	is	per	definitie	niet	erg	zichtbaar	en	
heel wat pogingen om een realistisch beeld te schetsen van de situatie in ons 
land zijn ontoereikend gebleken. Bij deze gelegenheid werd de studie SUBLEC 
– Survey on the Black Economy – voorgesteld.

Deze studie werd uitgevoerd door de KULeuven, de ULB en de UGent. Zij heeft 
betrekking op de frauduleuze activiteiten van de Belgen. Hoewel het slechts 
om een pilootstudie gaat, kunnen de activiteiten van onze medeburgers hieruit 
worden afgeleid. Bovendien biedt ze een wetenschappelijke kijk op de weerslag 
van het fraudebestrijdingsbeleid, een van de prioriteiten van de federale overheid.

De FOD Sociale Zekerheid heeft de richtlijnen van toekomstige projecten 
voorgesteld: SUBLEC-FIRM, MICROSIM MODEL en OBSOE of, hoe de impact 
meten van fraude-maatregelen?

Er vond een debat plaats met de Staatssecretaris voor bestrijding van de sociale 
en	de	fiscale	fraude.	De	dag	werd	afgerond	met	een	persconferentie	en	de	
voorstelling van het boek A Pilot Study on declared and undeclared income and 
work in Belgium: SUBLEC van Prof. Jozef Pacolet.

 Contact: cecile.atta@minsoc.fed.be & didier.verbeke@minsoc.fed.be

2.4.8. SIMS-project (Social Impact of Migration)

Het  SIMS-project wil een monitoring-structuur opzetten met betrekking tot 
de maatschappelijke gevolgen van het Europees migratiebeleid. In 2012 werd 
een transversale werkgroep opgericht. De Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD 
Werkgelegenheid en de POD Maatschappelijke Integratie namen hieraan deel. 
Deze werkgroep stond voornamelijk in voor de opvolging van de voorstellen voor 
een richtlijn “Intra-corporate transfers” en een richtlijn  “Seizoenswerkers”. 
Binnen deze SIMS-werkgroep zullen de overlegprocessen worden gestroomlijnd, 
gestructureerd en verbeterd door middel van een handvest van goede praktijken. 

 Contact: gauthier.cocle@minsoc.fed.be & keyina.mpeye@minsoc.fed.be

2.5. Europese evenementen georganiseerd 
door de FOD
Om de resultaten van zijn projecten en onderzoeken te valoriseren, organiseert 
de FOD regelmatig workshops, seminaries en studiedagen.

2.5.1.  Coördinatie van de sociale monitoring in het 
kader van het Nationaal Hervormingsprogramma 
en het Nationaal Sociaal Rapport

De FOD coördineerde de monitoring van de sociale situatie en de opvolging van 
de nationale Europa 2020 doelstelling op het vlak van de reductie van armoede 
en sociale uitsluiting. 

De kennis van het aantal jaren dat personen op verschillende leeftijden kunnen 
verwachten in goede/slechte gezondheid te leven is van groot strategisch belang 
voor het beleid inzake gezondheid, pensioenen en arbeidsmarkt. De verschillen 
in gezonde levensverwachting tussen sociale categorieën vormen daarbij een 
belangrijk aanvullend element dat ook een bijzondere impact heeft op het beleid 
inzake sociale inclusie. 
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2.5.3. Slotconferentie SSCALA (14 Juni)

De FOD Sociale Zekerheid heeft de slotconferentie SSCALA (Social Security 
Coordination: Activating Local Actors) over grensarbeid georganiseerd. De 
grensarbeiders kregen zelf het woord, net als de betrokken ondernemingen. Er 
vond een echt debat plaats: de belanghebbenden werden met elkaar in contact 
gebracht om samen na te denken over de uitdagingen van de coördinatie van 
de gegevens met het oog op de informatie aan de burger. Bij deze gelegenheid 
werden ook een radiospot en een online spel voorgesteld.

Grensarbeiders stellen zich dikwijls vragen over hun rechten m.b.t. sociale 
zekerheid. Vaak weten ze niet wie kan antwoorden op die vragen. Het SSCALA 
project reikt een oplossing aan. SSCALA is een Europees project dat gelanceerd 
werd	in	2010	en	zal	aflopen	in	juni	2012.	Het	maakt	deel	uit	van	een	groep	
projecten	die	mee	gefinancierd	werd	door	de	Europese	Commissie	met	als	
doel de samenwerking tussen nationale socialezekerheidsinstellingen te 
versterken en de informatie i.v.m. sociale zekerheidsrechten te verbeteren 
wanneer burgers zich verplaatsen van het ene land naar het andere. De partners 
bleken zeer tevreden over het resultaat van het project. De Europese Commissie 
was zeer verheugd over het succes van het project en heeft te kennen gegeven 
geïnteresseerd te zijn in een SSCALA 2.

 Contact: cecile.atta@minsoc.fed.be & didier.verbeke@minsoc.fed.be

2.5.4. Slotconferentie Europees Jaar 2012 “Actief 
ouder worden en solidariteit tussen de generaties” 

De conferentie werd gevoed door de resultaten van de activiteiten en de 
initiatieven die in de loop van 2012 door de partners in het Europees Jaar werden 
georganiseerd. Zie 2.4.2. supra. Een verslag van de conferentie zal in de loop van 
2013 gepubliceerd worden in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid.

Meer informatie over de slotconferentie.

 Contact: benjamin.dessy@minsoc.fed.be & peter.lelie@minsoc.fed.be

Slotconferentie Europees Jaar 2012 “Actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties”.

http://www.beactive2012.be/nl/initiatieven/slotconferentie-europees-jaar-actief-ouder-worden-en-solidariteit-tussen-de-generaties-


"Na mijn studies taal- en letterkunde, 
heb ik een master in Europese studies 
gevolgd. Ik ben in 2012 in dienst 
getreden bij de FOD, bij de afdeling 
die de internationale relaties beheert. 
Ik werd onmiddellijk als projectleider 
betrokken bij de organisatie van een belangrijk 
evenement. 2012 was immers het Europees Jaar voor 
actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. 
De FOD Sociale Zekerheid werd in dat kader aangeduid 
als nationale coördinator. Voor deze materie worden de 
bevoegdheden immers uitgeoefend op zowel federaal, 
regionaal als lokaal niveau.

De stuurgroep van het Europees Jaar, die eind 2011 
was opgericht, besliste in het voorjaar van 2012 dat een 
reflectie	zou	worden	opgestart	rond		vier	grote	thema’s	:	 
gezondheid, werk, de welvaartspositie van ouderen en 
de participatie van ouderen aan het beleid.

We geven het woord aan Benjamin DESSY, een 26-jarige projectleider, die tevreden is over het 
succes van de slotconferentie van het Europees Jaar 2012 in België (27 november).

ActIEF OUDER wORDEN 
en solidariteit tussen de generaties



Toen ik bij het project werd betrokken, had de kick-off  
al plaatsgevonden. Tijdens dat startevenement 
werden al heel wat spelers samengebracht 
en geïnformeerd over onze projecten. De 
slotconferentie, die eind november doorging, werd 
georganiseerd rond de 4 overeengekomen thema’s.

Ikzelf moest de hoorzittingen rond elk van de grote 
thema’s organiseren. Daarop werden personen 
met erg verscheiden achtergronden uitgenodigd: 
sociale partners, personen die actief zijn op het 
terrein in vzw’s, ziekenfondsen, academici, enz. Ze 
werden ook bijgewoond door medewerkers van de 
beleidsverantwoordelijken. Ook specialisten van de 
FOD hebben natuurlijk hun steentje bijgedragen. We 
konden telkens rekenen op 20 tot 30 deelnemers.

Van alle hoorzittingen rond een van de grote thema’s 
werd telkens een specifiek verslag gemaakt 

door een expert. Die goed 
gestoffeerde verslagen dienden 
als basis voor de discussies 
die gevoerd werden tijdens 
de drie workshops van de 
slotconferentie. De participatie 

van de ouderen kwam aan bod tijdens de plenaire 
zitting die ‘s namiddags op het programma stond.

Het moeilijkste voor mij was om snel mijn plaats 
te vinden in een dergelijk groot project dat al op 
de rails stond. Ik moest me snel inwerken in de 
materie en meedraaien in het project. Ik moest 
veel mensen contacteren en een hoop documenten 

lezen of herlezen. En dat op korte tijd! Gelukkig kon 
ik	rekenen	op	mijn	collega’s,	met	wie	het	erg	fijn	
samenwerken was.

Ik ben vrij tevreden 
over het resultaat: 
we hebben een brug 
kunnen slaan tussen 
het beleidsniveau (via 
de aanwezige ministers 
en kabinetsadviseurs) 
en de mensen van 
het terrein, die talrijk 
aanwezig waren op 
de slotconferentie. Ik denk dat we alle aspecten 
van actief ouder worden en solidariteit tussen de 
generaties aan bod hebben laten komen, in het licht 
van	de	specifieke	Belgische	situatie.

Het dient ook opgemerkt dat een website werd 
gecreëerd, waarop we het hele jaar aandacht hebben 
besteed aan de activiteiten rond actief ouder worden 
en solidariteit tussen de generaties in België.

De bedoeling van de FOD was om in 2012 een 
synergie te creëren opdat alle actoren zich zouden 
engageren en onderling communiceren. We hebben 
alle	belangrijkste	aandachtspunten	geïdentificeerd.	
In samenwerking met de talrijke actoren (van de 
verschillende gewesten en gemeenschappen) en de 
vele vertegenwoordigers van de ouderen hebben 
we een exhaustieve analyse gemaakt. We hebben 
heel wat voorbeelden van goede praktijken uit heel 

Europa kunnen verzamelen (we mogen immers 
niet vergeten dat het in feite om een Europees 
initiatief gaat). Daarna hebben we de fakkel moeten 

doorgeven. Het is nog te 
vroeg om de impact van 
onze initiatieven echt te 
kunnen evalueren, maar 
we hebben wel goede 
feedback gekregen. 

Als afsluiter van de 
conferentie werd de 
Federale adviesraad 
voor ouderen officieel 

geïnstalleerd. Die raad kan adviezen uitbrengen met 
betrekking tot federale materies (op eigen initiatief of 
op verzoek van de Kamer, de Senaat of de regering)."

 Contact: benjamin.dessy@minsoc.fed.be

“De bedoeling van de FOD was 
om in 2012 een synergie te 
creëren opdat alle actoren zich 
zouden engageren en onderling 
communiceren.”

http://www.beactive2012.be/nl/initiatieven/slotconferentie-europees-jaar-actief-ouder-worden-en-solidariteit-tussen-de-generaties-


30

2.6. Statistieken en rapportage

2.6.1. MISSOC

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) is het 
informatiesysteem over de sociale bescherming in de Europese lidstaten. Het 
bevat gedetailleerde, vergelijkbare en regelmatig geactualiseerde informatie 
over de nationale socialebeschermingssystemen van de lidstaten. De FOD levert 
twee keer per jaar nieuwe informatie aan. 

 Contact: jacques.donis@minsoc.fed.be & robert.mathieu@minsoc.fed.be

2.6.2. Rapportering bij de nationale en 
internationale organisaties 

De FOD werkt mee aan de verslagen over de toepassing in ons land van 
internationale verdragen die bepalingen bevatten in verband met de sociale 
zekerheid. Daarbij wordt nagegaan of België nog beantwoordt aan de opgelegde 
normen. Het gaat onder meer om de toepassing van de volgende internationale 
instrumenten: de Europese Socialezekerheidscode, het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten van de VN, het gereviseerde Europese 
Sociaal Handvest, de verdragen van de IAO, enz.

Daarnaast vermelden we de antwoorden op vragen over de sociale zekerheid die 
door de OESO aan België werden gesteld (over de gevolgen van de crisis, enz.) 
en de EU-vragenlijst over de sociale gevolgen van de crisis en de maatregelen 
die in dit kader werden genomen.

 Contact: dg-soc@minsoc.fed.be of jacques.donis@minsoc.fed.be
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2.6.3. Uitwisseling van statistieken met de 
internationale instellingen

Het ESSOBS-project (Europees systeem voor geïntegreerde 
socialebeschermingsstatistieken) 

De FOD neemt deel aan de werkgroep rond ESSOBS en maakt de statistieken 
over de Belgische sociale bescherming op (uitgaven en ontvangsten, 
pensioengerechtigden,…). ESSOBS maakt deel uit van het statistisch programma 
van Eurostat (Statistisch bureau van de EU) en heeft als doel een volledige 
en vergelijkbare beschrijving te geven van de sociale bescherming in de EU-
lidstaten. 

In 2012 verscheen een nieuw nummer van de brochure “Sociale Bescherming 
in België : ESSOBS-data voor België ”. Deze publicatie biedt een overzicht van 
alle sociale maatregelen in ons land, van de sociale zekerheid tot de sociale 
kortingen voor het openbaar vervoer. 

 Contact: christel.nuyens@minsoc.fed.be & michel.mingiedi@minsoc.fed.be of 
 dirk.moens@minsoc.fed.be

Brochure ESSOBS 2010.

http://socialsecurity.fgov.be/docs/essobs_kerncijfers/brochure_essobs_2010_nl.pdf
http://socialsecurity.fgov.be/docs/essobs_kerncijfers/brochure_essobs_2010_nl.pdf
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3.2. Samenwerking met het Federaal 
Planbureau
In 2012 werd ook het door de DG gecoördineerde Europese PROGRESS-project 
SIPEBE afgerond. Het ging hier om de uitwerking, i.s.m. het federaal Planbureau 
en de K.U. Leuven, van een simulatiemodel om de evolutie van de doelmatigheid 
van de Belgische pensioenen op middellange termijn te analyseren.

 Contact: koen.vleminckx@minsoc.fed.be & guy.vancamp@minsoc.fed.be

3.3. Health accounts
De FOD heeft verder gewerkt aan de ontwikkeling van een geïntegreerd model om 
het gebruik van de medische diensten en langdurige geneeskundige verzorging 
te evalueren. Met dit model zijn geïntegreerde ramingen en gestandaardiseerde 
herzieningen mogelijk. De FOD had het model gebruikt om de ramingen van 
2010	uit	te	voeren	en	die	van	2003-2009	te	herzien.	Hij	heeft	het	model	verfijnd	
en de methodologie en de kwaliteit van de ramingen verbeterd.

 Contact: dirk.moens@minsoc.fed.be

3.4. MIMOSIS (MIcrosimulation MOdel for 
Belgian Social Insurance Systems)
Het microsimulatiemodel MIMOSIS maakt het mogelijk om hervormingen in een 
aantal beleidsdomeinen van de sociale zekerheid te simuleren. Dit op basis van 
anoniem gemaakte administratieve gegevens afkomstig uit het Datawarehouse 
Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid. 

3.1. Onderzoeksagenda beleidsondersteuning
Dit thematische meerjarenplan biedt een kader voor het gefinancierde 
onderzoek op middellange termijn. 

Dit levert een aantal voordelen op voor de DG Beleidsondersteuning. Een betere 
planning	laat	immers	toe	de	budgetten	efficiënter	te	besteden	en	bevordert	de	
opbouw van relevante expertise over meerdere jaren. 

Het is bovendien een noodzakelijke voorwaarde voor de coördinatie van de 
financiering van onderzoeksprojecten met andere federale diensten en 
instellingen. De onderzoeksprojecten worden rechtsreeks (door de FOD Sociale 
Zekerheid)	of	onrechtstreeks	(door	federaal	Wetenschapsbeleid)	gefinancierd.	

In de loop van 2012 werden de volgende onderzoeksprojecten gelanceerd ter 
ondersteuning van de pensioenhervormingen: 

  Invoering van het begrip “wettelijk samenwonen” in de reglementering  
 betreffende de overlevingspensioenen en bij uitbreiding in de  
	 pensioenreglementering	voor	de	drie	wettelijke	pensioenstelsels;

  Harmonisering voorwaarden “gewaarborgd minimumpensioen  
 (gmP)” in de drie wettelijke pensioenstelsels. 

Verder werd vanuit de onderzoeksagenda ook inhoudelijke ondersteuning 
voorzien van het Europees jaar 2012 “actief ouder worden en solidariteit tussen 
de generaties”, meer bepaald met betrekking tot de subthema’s: arbeidsmarkt, 
bestaanszekerheid, gezondheidszorg, en participatie.

 Contact: koen.vleminckx@minsoc.fed.be

3. Studies, analyses en valorisaties
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MIMOSIS richt zich op 6 beleidsdomeinen: socialezekerheidsbijdragen, 
pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, inkomensgaranties, ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen en gezinsbijslag. Voor elke hervorming wordt via een 
geïntegreerde belastingmodule ook het effect berekend op de verschuldigde 
personenbelasting. 

Door het gebruik van microgegevens laat het model een zeer gedetailleerde 
impactanalyse toe van de budgettaire en verdelingseffecten van wijzigingen in 
een aantal domeinen van de sociale zekerheid.

MIMOSIS werd in 2012 onder meer gebruikt om op vraag van het Rekenhof 
de impact te berekenen van een aantal scenario’s in het kader van het 
wetsvoorstel om bepaalde sociale minima op te trekken en de sociale rechten 
te individualiseren.

 Contact: guy.vancamp@minsoc.fed.be

3.5. Het loonbegrip
De FOD heeft een vergelijkende studie uitgevoerd over het begrip ‘loon’, 
onderworpen aan de socialezekerheidsbijdrage en het begrip ‘loon’, onderworpen 
aan de belastingen.

 Contact: dg-soc@minsoc.fed.be

3.6. Tweede pensioenpijler 
Het gaat om een juridische en actuariële analyse van de tweede pensioenpijler.

 Contact: maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be of joannes.eggers@minsoc.fed.be  
 of andy.vanrymenant@minsoc.fed.be

3.7. Vergelijking van voor het pensioen 
gelijkgestelde periodes 
In haar algemene beleidsnota voorziet de regering de mogelijkheid om de 
uitvoeringsregels voor de gelijkstelling van periodes die gemeenschappelijk 
zijn in alle stelsels, op elkaar af te stemmen. Daarom kregen de FOD, het RSVZ 
en de PDOS de opdracht samen een vergelijkende studie te maken.

De studie gaat over de periodes tijdens dewelke men niet heeft gewerkt maar 
die wel meetellen bij de berekening van het pensioen (voor de drie grote 
pensioenstelsels). Ze bevat drie tabellen met voor elk stelsel een inventaris van 
alle	niet	gewerkte	periodes,	de	basiswetgeving,	de	duur,	het	financiële	aspect	
en de gelijkstellingsregel voor het pensioen. Tot slot werd op basis van deze 
tabellen een document opgesteld waarin de periodes die gemeenschappelijk 
zijn voor de drie stelsels met elkaar worden vergeleken.

 Contact: andy.vanrymenant@minsoc.fed.be & robert.mathieu@minsoc.fed.be

Gijs Dekkers, onderzoeker bij het Federaal Planbureau 
en de KUL, gespecialiseerd in microsimulatie.
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Onze FOD staat in voor het uitwerken van de regelgeving voor alle takken 
van de sociale zekerheid, behalve voor de tak werkloosheid, waar de FOD 
Werkgelegenheid voor bevoegd is. 

Het gaat om de regelgeving inzake één of (gezien de transversale bevoegdheid 
van de FOD) verschillende takken van de sociale zekerheid. Deze taak is niet 
beperkt tot het opstellen van de wetteksten zelf. De publicatie van een nieuwe 
regelgeving wordt vaak voorafgegaan door een lang proces van opzoekingen en 
voorbereidende studies, de deelname aan onder meer technische werkgroepen, 
vragen om advies en goedkeuringen (wat eventueel leidt tot aanpassingen aan 
het gegeven advies), de samenwerking met de beleidscel en de betrokken 
overheidsinstelling van sociale zekerheid of eventueel met een andere FOD, enz.

 Contact: dg-soc@minsoc.fed.be

4.1. Uitwerking van de regelgeving

Vooreerst willen we erop wijzen dat de uitwerking van de regelgeving onder de 
regering van lopende zaken niet zo vlot kon gebeuren als tijdens een periode 
met een regering die over alle bevoegdheden beschikt.

4.1.1. Alternatieve financiering van de sociale 
zekerheid

De sociale zekerheid wordt gefinancierd door de werkgevers- en 
werknemersbijdragen en de staatstoelagen aan de RSZ. Daarnaast bestaat er 
ook	een	“alternatieve	financiering”	van	de	sociale	zekerheid,	die	hoofdzakelijk	
bestaat uit een percentage van de Btw-inkomsten. 

4. Regelgeving

Onze FOD werkt de reglementering uit 
voor alle takken van de sociale zekerheid, 

behalve de werkloosheid.
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In 2012 stelde onze FOD 16 koninklijke besluiten op voor de bepaling van 
het	bedrag	van	de	alternatieve	financiering	 in	verschillende	domeinen:	de	
dienstencheques, de startbaanovereenkomsten, de tijdelijke werkloosheid, 
het samenwerkingsakkoord op vlak van de sociale economie, het Fonds voor de 
sluiting van ondernemingen, de tewerkstellingscellen en de PWA’s (plaatselijke 
werkgelegenheidsagentschappen), enz.

 Contact: karin.dens@minsoc.fed.be

4.1.2. Arbeidsongevallen

A. Programmawet (I) van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (BS 6 
april 2012)

Deze bevat in het bijzonder de wettelijke basis waarbij een nieuwe opdracht 
wordt toegekend aan het Fonds voor arbeidsongevallen: de toeslagen bij de 
uitkeringen en renten overeenkomstig de welzijnsindex zullen door het FBZ 
worden betaald en niet door de private verzekeringsinstellingen.

B. Koninklijk besluit van 4 december 2012  tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s (BS 11 
december 2012)

Dit project maakt deel uit van de beperking van arbeidsongevallen door de 
nadruk te leggen op het belang van preventie. Ondernemingen die in vergelijking 
met andere bedrijven binnen dezelfde sector een onevenredig verzwaard risico  
vertonen, moeten een forfaitaire bijdrage betalen aan hun verzekeraar, die het 
bedrag zal aanwenden voor preventie in de betrokken onderneming. 

Concreet komt het erop neer dat na een eerste selectie een vrijstelling van 
het verzwaard risico, en dus van de betaling van de forfaitaire bijdrage, wordt 
ingevoerd voor twee jaar in plaats van na één jaar zoals tot nu het geval was. 
Wanneer een onderneming wordt geselecteerd in de categorie “verzwaard risico”, 
ontvangt zij ten laatste op 30 december van het bewust jaar een kennisgeving 
van de verzekeraar. Men krijgt dan tot 30 juni van het daarop volgende jaar de tijd 
om een actieplan voor te stellen. Terwijl de observatieperiode betrekking heeft 
op de 3 jaar voorafgaand aan het jaar van de selectie, moet het actieplan slechts 
in	6	maanden	de	situatie	verbeteren.	Dit	volstaat	niet	om	significante	resultaten	
te zien en kan de betaling van een nieuwe bijdrage dus niet rechtvaardigen. 
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4.1.3. Gezinsbijslag

A. Koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende 
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk besluit 
van 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de 
gezinsbijslag in hoofde van de werklozen

B. Koninklijk besluit van 19 november 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende 
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

Voormelde koninklijke besluiten zijn het gevolg van wijzigingen in de 
werkloosheidsreglementering.
Op 1 januari 2012 werd de wachttijd in de werkloosheidsreglementering 
vervangen door de beroepsinschakelingstijd. Deze duurt 310 dagen. Bijgevolg 
was het nodig de kinderbijslagreglementering aan te passen, zodanig dat de 
periode van toekenning van de kinderbijslag overeenstemt met de duur van de 
beroepsinschakelingstijd, wat toelaat, zoals ook in het verleden, de kinderbijslag 
toe te kennen gedurende de periode van inschrijving als jonge werkzoekende die 
de toekenning van een uitkering in de werkloosheidsreglementering voorafgaat.

C. Koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot goedkeuring van de wijziging van de 
statuten van “PARTENA – Kinderbijslagfonds”

De statutenwijziging van het kinderbijslagfonds Partena is opgenomen in een 
koninklijk besluit en gepubliceerd. 

D. Koninklijk besluit van 20 september 2012 tot goedkeuring van de wijziging 
van de statuten van het “Xerius Kinderbijslagfonds, vereniging zonder 
winstoogmerk”

De statutenwijziging van het kinderbijslagfonds Xerius is opgenomen in een 
koninklijk besluit en gepubliceerd. 

E. Ministeriële Omzendbrief nr.616 van 4 september 2012 - Wet van 12 februari 
2009 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale 
zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina, ondertekend 
te Brussel op 6 maart 2006

België en Bosnië-Herzegovina zijn verschillende bepalingen overeengekomen 
op het vlak van de gezinsbijslagregeling voor werknemers, in de Overeenkomst 

C. Koninklijk besluit van 21 september 2012 tot regeling van de uitbetaling van 
de herwaarderingsbijslagen vanaf 2012 (BS. 27 september 2012)

Deze wijziging voert de maatregelen uit in verband met de welvaartsaanpassing 
na een arbeidsongeval. Rekening houdend met de Ministerraad van 24 januari 
2012 wordt de betaling van het welzijn aan  de slachtoffers van een arbeidsongeval 
vanaf 2012 uitgevoerd door het Fonds voor arbeidsongevallen (cf. programmawet 
van 29 maart 2012 hierboven). 

D. Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de 
bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
 
Deze bevatten de volgende maatregelen die van toepassing zijn vanaf 1 
september 2012 in overeenstemming met de bepalingen van het ontwerp van 
interprofessioneel akkoord:

  verhoging van  2%	voor	de	minimumforfaits;
  verhoging van  0,7%	voor	de	uitkeringen;
  verhoging van  2% van de uitkeringen na 6 jaar (herhaling)

 Contact: isabelle.vincent@minsoc.fed.be
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betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-
Herzegovina. Deze omzendbrief geeft instructies betreffende de bepalingen 
die een weerslag hebben op de gezinsbijslagregeling voor werknemers en die 
vastgelegd zijn in deze Overeenkomst. 

Het betreft voornamelijk de aspecten inzake uitvoer van kinderbijslag van de 
ene overeenkomstsluitende staat naar de andere en inzake samentelling van 
tijdvakken van verzekering (voor het verkrijgen van rechten op kinderbijslag), 
die vervuld zijn in de beide overeenkomstsluitende staten.

 Contact: kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be

4.1.4. Beroepsziekten

Koninklijk besluit van 12 oktober 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die 
aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria 
waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten 
moet voldoen (BS 23 oktober 2012)

Deze wijziging heeft tot doel tendinitis op te nemen in de lijst van beroepsziekten.

 Contact: isabelle.vincent@minsoc.fed.be

4.1.5. Bijzondere regelgevingen

A. De artistieke sector

Op 17 juli 2012, heeft de Nationale Arbeidsraad advies gegeven over de 
artistieke sector. In dit advies vragen de sociale partners aandacht voor een 
aantal pijnpunten, zoals de problematiek van de derde betaler en het misbruik 
van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 of van de regeling van de kleine 
onkostenvergoeding. Onze FOD werd verzocht dit advies uit te voeren. Een 
werkgroep boog zicht over een wetsontwerp en een ontwerp van koninklijk 
besluit om het kunstenaarsstatuut te hervormen en voornoemde problemen 
aan te pakken. 

 Contact: perrine.nisol@minsoc.fed.be of nora.bougata@minsoc.fed.be of 
 philippe.bouchat@minsoc.fed.be
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B. Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

Er werd een nieuwe wet opgesteld door onze FOD: de wet van 25 augustus 2012 
(BS 11 september 2012), die Titel XIII van de Programmawet (I) van 27 december 
2006 wijzigt wat betreft de aard van de arbeidsrelaties. 

Zij heft het koninklijk besluit van 14 december 2010 betreffende de samenstelling 
en de werking van de normatieve afdeling van de Commissie ter regeling van 
de arbeidsrelatie en het koninklijk besluit van 14 december 2010 betreffende 
de samenstelling en de werking van de kamers van de administratieve afdeling  
van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie op.

 Contact: Ylber.Zejnullahu@minsoc.fed.be & Pascale.Mylemens@minsoc.fed.be

C. Elektronische maaltijdcheques

In de plaats van de papieren maaltijdcheques voorziet de nieuwe wetgeving 
(koninklijk besluit van 12 oktober 2010, BS 23.11.2010) in de mogelijkheid om 
elektronische maaltijdcheques toe te kennen. Onze FOD neemt deel aan het 
comité voor de erkenning van de uitgevers van elektronische maaltijdcheques.

 Contact: maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be of perrine.nisol@minsoc.fed.be

D. Thematisch verlof

Onze FOD werkt samen met de Nationale Arbeidsraad aan de harmonisering van 
de verschillende thematische verloven (moederschaps- en vaderschapsverlof, 
ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve verzorging, enz.) en de 
socialezekerheidsrechten die ze met zich meebrengen.

 Contact: dg-soc@minsoc.fed.be

E. Alternerende opleiding

In België zijn de drie gemeenschappen volledig bevoegd voor de alternerende 
opleiding (opleiding waarbij een halftijdse schoolopleiding en een halftijdse 
beroepsactiviteit elkaar afwisselen). Daardoor bestaan verschillende 
statuten naast elkaar. Op vraag van de FOD Tewerkstelling tracht onze FOD 
de socialezekerheidswetgeving voor jongeren die zulke opleiding volgen te 
harmoniseren.
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In 2012 nam onze FOD deel aan vergaderingen over de alternerende opleiding 
met de betrokken actoren in uitvoering van advies 1770 van de Nationale 
Arbeidsraad van 25 mei 2011. 

 Contact: dg-soc@minsoc.fed.be

F. Toekenning van de “Europese vakantie”

Sedert 1 april 2012 hebben werknemers het recht om, naast gewone betaalde 
verlofdagen op basis van bijdragen die werden betaald het jaar voorafgaand 
aan (=fiscaal jaar) het jaar waarin de vakantiedagen worden opgenomen  
(= vakantiejaar), ook aanvullende vakantie te nemen. 

In België hebben alle werknemers recht op maximum 20 dagen betaald verlof 
per jaar, op voorwaarde dat ze dit recht hebben doen ontstaan op basis van 
hun prestaties van het vorige jaar. Degenen die een activiteit aanvatten hebben 
daardoor normaal geen recht op betaald verlof voor het lopende jaar en tijdens 
het volgend jaar zullen ze recht hebben op een aantal dagen naar verhouding 
van hun prestaties van het vorig jaar. Ons Belgisch stelsel was evenwel niet in 
overeenstemming met het Europees recht. 

Daarom werd een nieuw stelsel van betaalde vakantie in het leven geroepen 
met de publicatie van het koninklijk besluit van19 juni 2012. Hiermee heeft de 
Belgische wetgever de Belgische en de Europese wetgeving in overeenstemming 
willen brengen. Er bestaat voortaan een recht op aanvullende vakantie naast 
het recht op gewone jaarlijkse vakantie.

Iedere werknemer heeft vanaf nu het recht zijn betaald verlof aan te vullen vanaf 
het eerste jaar arbeid of in geval van arbeidshervatting na een inactiviteitsperiode. 
De werknemer moet wel ten minste 3 maanden gewerkt hebben, al dan niet 
doorlopend, tijdens hetzelfde kalenderjaar, om dit recht te kunnen laten gelden. 
Aanvullende betaalde vakantie wordt betaald door de werkgever, maar het gaat 
enkel om het vooraf betalen van een deel van het vakantiegeld dat tot nu toe 
het volgend jaar werd toegekend!

 Contact: nora.bougata@minsoc.fed.be (F) & patrick.garre@minsoc.fed.be (N)



“Eerst en vooral moeten we verduidelijken dat er 
twee regelingen van jaarlijkse vakantie zijn voor de 
werknemers van de privésector: die voor arbeiders 
(waarvoor de RJV bevoegd is) en die voor bedienden 
(waarmee wij ons bezighouden en waarop we wat 
dieper zullen ingaan).

In 2012 hebben we bijgedragen tot het oplossen van het 
probleem “Europese vakantie”. Kenmerkend voor de 
Belgische regeling inzake jaarlijkse vakantie was dat het 

recht op het aantal vakantiedagen en op het vakantiegeld 
(tijdens het zogenaamd “vakantiejaar”) wordt berekend 
op basis van de effectieve en gelijkgestelde prestaties 
van de werknemer tijdens het voorafgaand jaar (het 
zogenaamd “vakantiedienstjaar”).

We geven het woord aan twee collega’s van de DG Sociaal Beleid: Philippe BOUcHAt (jurist, adviseur 
reglementering) en Patrick GARRé (economist, werkzaam bij het Domein Regelgeving  en bij de Hoge 
Raad voor vrijwilligers). 

EUROPESE - AANVULLENDE 
vakantie

“Ons team stond hierbij centraal 
voor adviesverlening en het 
opstellen van de teksten.”

Nora Bougata en 
Patrick Garré, 

2 medewerkers van 
het team die dit 

project realiseerde.



In het Belgisch systeem had men, bij het begin van 
de tewerkstelling, geen recht op vakantiedagen 
aangezien men nog geen prestaties had verricht. 
En in bepaalde situaties telden de prestaties van 
het vorig jaar niet mee, bijvoorbeeld wanneer men 
overging van de overheidssector naar de privésector. 
Ook niet wanneer men in het buitenland had gewerkt, 
of langdurig ziek of werkloos was geweest. Er waren 
dus situaties waarbij de effectieve of gelijkgestelde 
prestaties geen prestaties opleverden die in 
aanmerking kwamen voor de vakantieberekening.

Dit was in strijd met de Europese richtlijnen over 
de arbeidstijd. Voor de Europese instanties heeft 
iedere werknemer recht op 4 weken vakantie 
zodra hij begint te werken (voor een volledig jaar). 
België werd verzocht zijn wetgeving hiermee in 
overeenstemming te brengen. Ons team moest 
daarvoor instaan. Vakantie zoals door Europa 
gevraagd heet “Europese vakantie” of “aanvullende 
vakantie”. Het gaat niet om vakantie in Europa of 
om bijkomende vakantie, maar om de mogelijkheid 
om reeds vakantie te hebben vanaf het eerste jaar, 
in overeenstemming met de Europese wetgeving.

Hoe is men praktisch te werk gegaan? Op initiatief 
van de NAR (Nationale Arbeidsraad) vonden 
vergaderingen plaats met de sociale partners 
(werkgevers en vakbonden) en verschillende 
administraties (onder andere de FOD Sociale 
Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg, de RVA en de RSZ) Tijdens deze 
vergaderingen werd op ons gerekend voor het 
opmaken van teksten en het aanleveren van 
technische expertise.

 Een voorbeeld, voor een goed begrip van het 
resultaat van de discussies en van de uitgewerkte 
oplossing:

• een persoon kan niet genieten van 20 dagen  
 vakantie omdat hij onvolledige prestaties  
 heeft (voor het voorafgaan jaar, het zogenaamd  
	 “vakantiedienstjaar”);
• men gaat na waarop de persoon wel recht heeft,  
	 bijvoorbeeld	5	dagen;
• dit aantal wordt afgetrokken van het totaal: de  
 persoon zal recht hebben op 15 dagen  
 “Europese vakantie” of “aanvullende vakantie”  
 na een zogenaamde “aanloopperiode”.

 Voor een goed begrip van deze “aanloopperiode”  
een ander voorbeeld, over een persoon die in de 
overheidssector heeft gewerkt:

• Op 1 januari gaat hij in privésector werken  
 (in een vijfdagenweek). Hij heeft geen recht op  
 vakantie volgens de oude reglementering.
• met de nieuwe reglementering kan hij 5 dagen  
 vakantie nemen na 3 maanden. Deze vakantie  
 wordt “aanvullende vakantie” genoemd omdat  
 ze iets meer betekent ten opzichte van 0 dagen  
 vakantie. 
• Hij heeft vervolgens recht op 2 dagen per  
 maand, tot een totaal aantal van 20 dagen.

 Voor deze dagen “aanvullende” vakantie 
ontvangt de werknemer zijn normaal loon, het  
“vakantiegeld”. Wat aan deze uitkering bijzonder 
is, is dat het feite gaat om een … voorschot op het 
dubbel vakantiegeld van het volgend jaar! In het 
voorbeeld wordt immers rekening worden gehouden 
met 3 jaartallen:

• het jaar X – 1 is het jaar tijdens hetwelk het  
 personeelslid geen prestaties heeft die in  
	 aanmerking	kunnen	worden	genomen;

• het jaar X is het jaar tijdens hetwelk de  
  betrokkene “aanvullende” vakantie geniet  
		 overeenkomstig	de	Europese	richtlijnen;
• het jaar X + 1 is het jaar tijdens hetwelk de  
  werknemer recht heeft op dubbel vakantiegeld  
  (voor het jaar X en voor het jaar X + 1). Dit  
  dubbel vakantiegeld wordt afgetrokken van  
  het vakantiegeld “aanvullende vakantie”  
  tijdens het jaar X.

Dankzij het afstemmen van onze wetgeving op de 
Europese reglementering wint de werknemer: 
hij kan vakantiedagen nemen en zit niet zonder 
inkomen.	Maar	…	hij	financiert	wel	zelf	het	systeem.

Voor deze afstemming hebben we in team en in een 
netwerk moeten werken. Ons team stond hierbij 
centraal voor adviesverlening en het opstellen 
van de teksten. We hebben de taken verdeeld: 
ontwerpteksten opstellen, nagaan van praktische 
aspecten met berekeningen, nalezen vanuit 
technisch en juridisch oogpunt, opleidingen voor 
specialisten en informatie voor de burger voorzien.

Dit project heeft een weerslag op het dagelijks leven 
van de burger. We hebben een complex probleem 
kunnen oplossen door de vaardigheden van het 
team te benutten. We hadden echt iedereen nodig 
om doeltreffend te werken in een goede sfeer.” 

 Contact: philippe.bouchat@minsoc.fed.be & 
            patrick.garre@minsoc.fed.be

Meer info op Internet. Zie ook de FaQ’s. 

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_5/PROTH_5_2/PROTH_5_2_2/PROTH_5_2_2_13/PROTH_5_2_2_13_1.xml
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_5/PROTH_5_2/PROTH_5_2_2/PROTH_5_2_2_13/PROTH_5_2_2_13_2/PROTH_5_2_2_13_2_1.xml
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4.2. Interpretatie van de reglementering
Onze FOD staat in voor de interpretatie van de reglementering, zodat de OISZ, de 
sociaal inspecteurs, de kinderbijslagfondsen en de sociaalverzekeringsfondsen 
ze op een correcte en uniforme manier kunnen toepassen. Bij onze FOD worden 
daarvoor ministeriële nota’s en omzendbrieven, antwoorden op parlementaire 
vragen, antwoorden op mondelinge vragen aan de toezichthoudende ministers 
en antwoorden op vragen van de beleidscellen opgesteld. In 2012 beantwoordde 
de DG Sociaal Beleid 564 schriftelijke en 19 mondelinge parlementaire vragen 
gesteld aan de toezichthoudende ministers.

 Contact: dg-soc@minsoc.fed.be

Kennisbeheer met de RSZ

Er vonden overlegvergaderingen plaats met de RSZ en onze FOD over de 
uitwisseling	van	kennis	en	vragen	betreffende	specifieke	problemen	bij	de	
toepassing van de Belgische socialezekerheidswetgeving.

 Contact: maruja.vanbaelen@minsoc.fed.be

4.3. Reglementering zelfstandigen

4.3.1. Werkgroep “Reglementering”

Het platform “Reglementering” is een overlegplatform tussen de FOD Sociale 
Zekerheid, de sociale verzekeringsfondsen en het RSVZ over de wetsontwerpen 
en omzendbrieven rond de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Onze FOD is 
ook voorzitter van dit platform. 

In 2012 liep bij de werkgroep Reglementering een project voor de 
sociaalverzekeringsfondsen om daadkrachtiger op te treden tegen fraude en 
social ingeneering	(in	het	bijzonder	fictieve	aansluitingen	en	het	misbruik	van	
het statuut van zelfstandige in bijberoep). Daarnaast onderzocht men het “Tartes 
de Chaumont-Gistoux”-arrest en de gevolgen ervan op het sociaal statuut van de 
zelfstandigen, in eerste instantie het statuut van de vennootschapsmandatarissen.  

 Contact: christian.dekeyser@minsoc.fed.be 

In 2O12 beantwoordde de DG Sociaal Beleid 564 
schriftelijke en 19 mondelinge parlementaire 

vragen gesteld aan de toezichthoudende ministers.
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4.3.2. Nota betreffende de ontvankelijkheid van 
de aanvragen voor vrijstellingen

Om de sociale verzekeringsfondsen te helpen bij het begeleiden en informeren 
van de zelfstandigen heeft onze FOD in 2012 een nota opgesteld met uitleg 
over de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor aanvragen voor vrijstelling voor 
zelfstandigen, gelijkgesteld met zelfstandigen in bijberoep, wanneer hun 
inkomen niet overeenstemt met het bedrag dat aanvankelijk aan het fonds 
werd gemeld.

 Contact: mathilde.henkinbrant@minsoc.fed.be

4.3.3. Hervorming van de berekening van 
de sociale bijdragen voor zelfstandigen

In 2009 zijn er werken gestart over een wetsontwerp voor de hervorming van 
de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen. De doelstelling 
hiervan was om een berekeningsmethode te vinden opdat de bijdragen van 
het lopende jaar worden berekend in functie van de inkomsten van datzelfde 
jaar,	terwijl	het	financieel	evenwicht	van	het	stelsel	van	de	sociale	zekerheid	
voor zelfstandigen gewaarborgd blijft. De Minister van Middenstand, KMO’s, 
Zelfstandigen en Landbouw heeft in juni 2012 een Monitoringcomité opgericht 
om dit ontwerp beter te bestuderen. In oktober werd er een voorlopig verslag 
opgesteld	en	het	definitieve	verslag	werd	goedgekeurd	tijdens	het	2de	kwartaal	
2013. De FOD heeft deelgenomen aan de activiteiten van dit Comité.  

 Contact: christian.dekeyser@minsoc.fed.be

4.3.4. Hervorming wetgeving sociale verzekering 
in geval van faillissement

In 2012 werden er ingrijpende wijzigingen aangebracht met in het bijzonder 
een uitbreiding van het bestaande sociaal vangnet naar bepaalde gevallen van 
overmacht (ramkraak, natuurramp, brand, enz.), zowel op vlak van procedure 
als op vlak van inhoud. Er werden nieuwe uitkeringen ingevoerd voor de 
zelfstandigen, als ze aan alle wettelijke voorwaarden voldoen. 

	Contact:	annick.floreal@minsoc.fed.be
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4.3.5. Een aantal cijfers

In de loop van het jaar 2012 heeft de DG Zelfstandigen van de FOD de 
samenwerking met het RSVZ en de sociale verzekeringsfondsen binnen het 
interactief platform Piramid verder ontwikkeld.

Hierdoor werd het mogelijk:

 de parlementaire vragen (61) te behandelen en te beantwoorden binnen  
 de door het ministerieel Kabinet opgelegde termijnen (voor meer dan  
	 95	%	van	de	parlementaire	vragen);

 de vragen van de sociale verzekeringsfondsen en het RSVZ (151) te  
 beantwoorden,  eventueel na overleg tussen de instellingen.

Tegelijk is het aantal directe antwoorden op vragen om informatie en klachten 
(140 in 2012) met meer dan 9% gestegen.

4.4 Geschillen

4.4.1. Geschillen op federaal niveau

Zie ook p. 78, punt 3.2.: Beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de 
Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen.

In naam van de Belgische Staat houdt onze FOD zich bezig met alle zaken 
betreffende alle takken van de sociale zekerheid die voor de Raad van State, het 
Grondwettelijk Hof en de burgerlijke rechtbanken worden behandeld en waarvoor 
de Staat verantwoordelijk is (behalve de wetgeving inzake werkloosheid). Onze 
FOD ziet erop toe dat de procedureregels worden toegepast en de juridische 
argumentatie correct is. Daar hoort ook de ontwikkeling van de juridische 
argumenten bij, eventueel in samenwerking met de advocaten, om deze 
geschillen in goede banen te leiden. De FOD brengt de bevoegde overheden 
op de hoogte van de eventuele risico’s van een beroep, zodat ze snel de nodige 
maatregelen kunnen nemen. 

Stand van zaken op 31 december 2012:

In de loop van 2012 werden 13 beroepen ingesteld bij de Raad van State, 15 bij 
het Grondwettelijk hof (waarvan er 4 afgesloten zijn) en 8 voor de burgerlijke 
rechtbanken (3 afgesloten).

In 2012 werden erg weinig arresten uitgesproken door de Raad van State (2!). 
Het Grondwettelijk Hof sprak meer arresten uit (16).

 Contact: sylvie.damien@minsoc.fed.be

2O lopende zaken voor 
de Raad van State

12 lopende zaken voor 
het Grondwettelijk Hof

56 lopende dossiers voor de 
burgerlijke rechtbanken
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4.4.2. Geschillen op Europees niveau

De FOD staat tevens in voor de opvolging van de dossiers met betrekking tot 
geschillen en prejudiciële geschillen inzake sociale zekerheid in het kader van 
de Europese Unie. Daarom: 

Tot slotte volgt de FOD bepaalde rechtszaken waarbij andere lidstaten betrokken 
zijn en komt hij soms ook tussen om het Belgische socialezekerheidsstelsel 
te verdedigen.

 Contact: martina.baumans@minsoc.fed.be

volgt de FOD de prejudiciële 
vragen op

verspreidt hij informatie 
en coördineert hij 

antwoorden van de 
bevoegde diensten van 

de FOD en de OISZ

beantwoordt hij vragen van 
de Europese Commissie en 
van burgers met betrekking 
tot de toepassing van het 
Europees recht

onderzoekt hij geschillendossiers 
(ingebrekestellingen van de 
Commissie, procedures voor 
het Hof van Justitie)
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een gunstig advies gegeven. Eind 2012 werd het advies van de Minister van 
Begroting nog verwacht.

In het nieuwe boekhoudplan zijn de rekeningen anders gestructureerd (voortaan 
stemmen ze overeen met die van de privésector en Fedcom) en is de huidige regel 
van de verworven (vervallen) rechten in de budgettaire rekeningen vervangen 
door de regel van de vastgestelde rechten, opdat die rekeningen conform zouden 
zijn met de methodologie SEC 95. De instellingen kunnen kiezen wanneer ze 
het gemoderniseerd boekhoudplan beginnen te gebruiken: in 2013 of in 2014. 
Wordt het pas vanaf 2014 toegepast, dan moeten de verslagen met betrekking 
tot 2013 evenwel volgens de nieuwe regels worden opgesteld.

 Contact: dg-soc.kgds.com-norm@minsoc.fed.be

5.1 Subsidies aan de sociale zekerheid
De FOD Sociale Zekerheid berekent de subsidies van de Staat aan de sociale 
zekerheid en schrijft ze in de begroting in. De subsidies worden vervolgens 
periodiek vastgelegd en vereffend. De betalingsdata die in overleg met de OISZ 
worden vastgelegd, worden aan de thesaurie medegedeeld.

5.2 Commissie voor normalisatie
De Commissie voor normalisatie maakt deel uit van de FOD Sociale Zekerheid. 
Haar belangrijkste opdracht is de implementatie van de boekhoudkundige regels 
en methodes voor de OISZ, in overleg met het College van administrateurs-
generaal van de OISZ. Het is de bedoeling de verrichtingen inzake de sociale 
zekerheid op een eenvormige manier te boeken, de budgettaire en economische 
resultaten van alle takken van de sociale zekerheid op te maken en de activa 
en passiva te bepalen. 

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de toezichthoudende 
ministers en van de minister bevoegd voor begroting, afgevaardigden van alle OISZ 
en van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en de Inspecteur 
van Financiën bij de FOD Sociale Zekerheid (met als waarnemers de Nationale 
Bank en het Rekenhof). De activiteiten van de Commissie voor normalisatie 
vertalen zich hoofdzakelijk in omzendbrieven over de boekhoudkundige regels 
die van toepassing zijn voor de OISZ en de instellingen van openbaar nut van 
de sociale zekerheid.

In 2012 werd de modernisering van het boekhoudplan van de openbare instellingen 
van sociale zekerheid voltooid. De Commissie keurde twee ontwerpen van 
koninklijk besluit goed: één legt het genormaliseerd boekhoudplan goed en 
kent	de	Commissie	nieuwe	bevoegdheden	toe;	het	andere	wijzigt	het	koninklijk	
besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de 
boekhoudingen de rekeningen. Het College van OISZ heeft over beide ontwerpen  

5. Financiële consolidatie

In 2O12 werd de modernisering van het 
boekhoudplan van de openbare instellingen 

van sociale zekerheid voltooid.
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5.3. Begroting en ramingen voor het sociaal 
statuut van de zelfstandigen

5.3.1. Opdrachten van de cel Actuariaat

De Cel Actuariaat:

  werkt mee aan de uitwerking van de begroting van de sociale zekerheid  
	 van	de	zelfstandigen;

  bepaalt ieder jaar de noodzakelijke elementen om de sociale bijdragen  
 te berekenen die door de verschillende categorieën van zelfstandigen  
	 verschuldigd	zijn	voor	het	volgende	jaar;

  stelt een prognose op van de uitgaven en inkomsten van de sociale  
	 zekerheid	der	zelfstandigen;

  schat de langetermijngevolgen van genomen of overwogen maatregelen  
	 in;

  berekent de financiële weerslag op het zelfstandigenstelsel van  
 wijzigingen die op ieder moment kunnen worden voorgesteld door de  
	 Regering,	het	Parlement	of	het	Algemeen	Beheerscomité;

  controleert of de ramingen die voor de maatregelen zijn uitgevoerd,  
 overeenstemmen met de resultaten.

5.3.2. Berekeningen en ramingen van de Cel 
Actuariaat

Het gaat om berekeningen en ramingen met betrekking tot:

  voorstellen tot uitbreiding van de faillissementsverzekering naar  
	 zelfstandigen	in	moeilijkheden;

		de	regionalisering	van	de	kinderbijslag;
  de vermindering van de boete voor zelfstandigen die vervroegd met  

	 pensioen	gaan;
		de	hervorming	van	het	pensioenbonussysteem;
  de wijziging van de beperkingen op de arbeid die gepensioneerden mogen  

	 uitvoeren;	
  verschillende berekeningen inzake pensioenen (overschrijding van  

 de eenheid van loopbaan, uitbreiding pensioenrecht voor zelfstandigen  
 in bijberoep, ...). 

 Contact: annick.laurent@minsoc.fed.be
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5.4. Controle begrotingen en rekeningen OISZ 
en opvolging thesauriegegevens
De begrotingen en de rekeningen van de OISZ worden door onze FOD gecontroleerd 
om ze ter goedkeuring voor te leggen aan de toezichthoudende minister(s). 
De behandeling van de opmerkingen van het Rekenhof aan de minister(s) 
wordt	door	de	FOD	gecoördineerd.	Daarnaast	vergelijken	we	de	financiële	
gegevens (ontvangsten en uitgaven) die maandelijks worden doorgegeven aan 
de Commissie Financiën bij de RSZ met de begroting van de sociale zekerheid.

 Contact: michel.deffet@minsoc.fed.be

5.5. Geconsolideerde rekeningen van de 
sociale zekerheid
De FOD maakt de geconsolideerde economische rekeningen van de sociale 
zekerheid op voor het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Ze geven een 
volledig overzicht van de economische situatie en de vermogenstoestand van de 
sociale zekerheid in haar geheel. Hierdoor kunnen ze dienen voor beleidsmatig 
onderzoek en wetenschappelijke studies.

Deze rekeningen omvatten de regeling voor werknemers, de regeling voor 
zelfstandigen, de regelingen voor sociale bijstand, de regelingen voor vrijwillige 
en aanvullende verzekering, de regeling van de overzeese sociale zekerheid en 
het stelsel van de jaarlijkse vakantie.

De gegevens dienen als input voor de nationale rekeningen van België en voor 
de statistieken over de sociale bescherming van verschillende internationale 
instellingen (Eurostat, OESO en de Internationale Arbeidsorganisatie). De 
geconsolideerde tabel van de balansen, die een onderdeel vormt van de 
geconsolideerde rekeningen, wordt bovendien gebruikt door de Commissie 
voor de Inventaris van het Patrimonium van de Staat.

Op dit moment bestaan ze uit voorlopige gegevens die onder een gecondenseerde 
vorm	worden	 samengevoegd.	Een	project	 om	 ze	 opnieuw	met	 definitieve	
gegevens in een gedetailleerde vorm te gieten, gaat van start in 2013. 

 Contact: david.ignoul@minsoc.fed.be
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5.6. Algemene toelichting bij de begroting 
In het kader van de uitwerking en de opvolging van het budget stelt de FOD een 
reeks begrotingstabellen met de verschillende socialezekerheidsstelsels en 
-takken ter beschikking van het monitoringcomité en de regering. 

Deze tabellen worden regelmatig bijgewerkt, in het bijzonder voor en na het 
opstellen van de initiële begroting en de begrotingscontrole.

Na ieder begrotingsconclaaf stelt de DG Sociaal Beleid het gedeelte van de 
algemene toelichting bij de begroting op dat te maken heeft met de sociale 
bescherming in haar totaliteit (sociale zekerheid en sociale bijstand). 

Op	basis	hiervan	worden	de	 toelagen	en	de	alternatieve	financiering	voor	
de verschillende socialezekerheidsstelsels bepaald en gaat men na of het 
begrotingstraject vastgelegd in het stabiliteitspact, wordt nageleefd. Dit alles 
gebeurt in nauwe samenwerking met de FOD Budget en Beheerscontrole en 
alle openbare instellingen van sociale zekerheid.

In 2012 bedroegen de uitgaven van de sociale zekerheid in totaal 84,2 miljard 
euro.	Deze	uitgaven	werden	als	volgt	gefinancierd:	52,3	miljard	euro	sociale	
bijdragen, 7,9 miljard euro gewone Staatstoelagen, 15,2 euro miljard alternatieve 
financiering,	4,8	euro	miljard	diverse	inkomsten	en	een	bijzondere	Staatsdotatie	
van 4 miljard euro. 

 Contact: michel.deffet@minsoc.fed.be

52,3 miljard euro 
sociale bijdragen

7,9 miljard euro gewone 
Staatstoelagen

15,2 euro miljard 
alternatieve financiering

4,8 euro miljard diverse inkomsten

Bijzondere Staatsdotatie 
van 4 miljard euro

In 2O12 bedroegen de uitgaven van de sociale 
zekerheid in totaal 84,2 miljard euro.
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6.2. Federaal Borstvoedingscomité  
De FOD neemt deel aan de vergaderingen van dit Comité, dat samengesteld is 
uit leden van de instellingen en verenigingen die mensen informatie verschaffen 
over borstvoeding en moeders aanmoedigen om borstvoeding te geven, en 
personen uit de medische en verpleegkundige sector. Het comité brengt adviezen 
uit, lanceert initiatieven en stimuleert allerhande acties ter bevordering van 
borstvoeding.

 Contact: pieter.raes@minsoc.fed.be

6.1. Raadgevend Comité voor de pensioen-
sector
Het Raadgevend comité voor de pensioensector is een adviesorgaan opgericht 
bij de Minister bevoegd voor Pensioenen. 

Het Comité heeft de volgende taken:

De FOD staat in voor het secretariaat van het Raadgevend Comité voor de 
Pensioensector. We organiseren de vergaderingen van het bureau en de plenaire 
vergaderingen. In 2012 vonden 11 vergaderingen van het bureau en 5 plenaire 
vergaderingen plaats.

Het Raadgevend Comité voor de Pensioensector werd opgeheven op 21 november 
2012, het moment waarop de wettelijke bepalingen tot oprichting van de Federale 
Adviesraad voor Ouderen in werking traden (zie 6.6 hieronder). 

6. Deelname aan raden en comités

adviezen uitbrengen, 
hetzij op eigen initiatief, 

hetzij op vraag van de 
minister bevoegd voor 

Pensioenen

jaarlijks de 
beleidsverklaring van 
deze minister bespreken

de kwaliteit evalueren van 
de dienstverlening door de 
pensioenadministraties ten 
behoeve van de gepensioneerden
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6.3. Technisch Comité van de Controledienst 
voor de ziekenfondsen (CDZ)
De FOD neemt deel aan de vergaderingen van het Technische Comité van 
de CDZ, dat adviezen geeft over vragen met betrekking tot de uitvoering van 
de wet van 06/08/1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen, hetzij op vraag van de Minister voor Sociale Zaken of van de Raad 
van de CDZ, hetzij op eigen initiatief. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers 
van de verzekeringsinstellingen, een vertegenwoordiger van het RIZIV en een 
vertegenwoordiger van de FOD Sociale Zekerheid.

 Contact: sylvie.damien@minsoc.fed.be

6.4. Commissie ter Regeling van de 
Arbeidsrelatie
Deze Commissie heeft als doel rechtszekerheid te brengen om binnen 
bepaalde sectoren en/of beroepen problemen op te lossen over de aard 
van de arbeidsrelaties. Deze Commissie bestaat uit een normatieve en een 
administratieve afdeling.

De nieuwe wet van 25 augustus 2012 (BS van 11 september 2012) wijzigt titel 
XIII van de Programmawet van 27 december 2006 betreffende de aard van de 
arbeidsrelatie. Met deze wet wordt een weerlegbaar vermoeden betreffende 
de aard van de arbeidsrelatie ingevoerd. Zij heft de normatieve afdeling van de 
Commissie op, die overigens van naam verandert en voortaan de Administratieve 
Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie heet. Zo wordt zij een Administratieve 
Commissie van social ruling (samengesteld uit verschillende kamers) en kunnen 
de betrokken instellingen de administratie om een voorafgaand bindend advies 
vragen over de aard van een arbeidsrelatie.

De	Administratieve	Commissie	wordt	opgericht	bij	onze	FOD;	zij	zal	beschikken	
over	een	griffie	en	een	administratief	secretariaat	voor	de	goede	opvolging	
van de dossiers. In afwachting van de nieuwe uitvoeringsbesluiten heeft onze 
FOD overleg en samenwerking met de betrokken instellingen en beleidscellen 
georganiseerd.

 Contact: Ylber.Zejnullahu@minsoc.fed.be
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6.5. Federale Adviesraad voor Ouderen
De Federale Adviesraad voor ouderen is een raadgevend orgaan dat werd 
opgericht door de wet van 8 maart 2007, gewijzigd  door de wet van 18 december 
2009. Met de publicatie van het benoemingsbesluit van 13 november 2012 tot 
aanduiding van de leden van de Federale Adviesraad voor ouderen in het Belgisch 
Staatsblad van 21 november 2012 trad de Federale Adviesraad voor Ouderen 
in werking (BS 21/11/2012).

Deze raad heeft de volgende taken:

 hij brengt, op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of  
 van een Wetgevende Kamer, advies uit omtrent de aangelegenheden die  
 onder de federale bevoegdheid vallen : pensioenen, gelijkheid van kansen,  
 maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, toegankelijkheid,  
 geneeskundige verzorging en mobiliteit (hiertoe volgt de Adviesraad de  
 ontwikkelingen in het ouderenbeleid en heeft hij oog voor de behoeften  
	 van	ouderen);	

 hij bespreekt jaarlijks de beleidsverklaring van de regering wat de  
	 aangelegenheden	betreft	die	verband	houden	met	de	ouderen;

   hij vaardigt, op verzoek van een lid van de regering, waarnemers af naar  
	 de	in	het	kader	van	de	Europese	Unie	opgerichte	adviescomités;	

 hij evalueert de kwaliteit van de dienstverlening aan de ouderen door  
 de federale overheidsdiensten.

De	officiële	oprichting	van	de	Federale	Adviesraad	voor	Ouderen	vond	plaats	
op  27 november 2012, tijdens de Slotconferentie van het Europees Jaar voor 
het Actief Ouder worden.

De	 FOD	 staat	 in	 voor	 het	 Secretariaat	 van	 de	 Raad;	 hij	 organiseert	 de	
vergaderingen, het bureau en de vijf permanente commissies belast met 
de materies bedoeld bij de wet (pensioenen, gelijkheid van kansen, sociale 
integratie en kansarmoedebestrijding, toegankelijkheid, gezondheidszorg en 
mobiliteit). In 2012 kwam de Raad 3 keer samen.

 Contact: Favo-ccfa@minsoc.fed.be

6.6. Adviesraad voor de Tewerkstelling van 
Buitenlandse Werknemers
Onze FOD neemt deel aan de vergaderingen van de Adviesraad voor de 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers, die wordt voorgezeten door 
de FOD Werkgelegenheid en waarin verschillende overheden zetelen. Deze 
raad komt samen wanneer er een advies moet worden uitgebracht over de 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Deze vragen om advies gaan 
vooral uit van wetgevende overheden. Het gaat bijvoorbeeld over de voorwaarden 
tot het toekennen van de arbeidsvergunning en de arbeidskaarten aan bepaalde 
groepen van werknemers.

In 2012 gaf de Raad een advies over een wetsontwerp tot vaststelling van sancties 
en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen. 

 Contact: stefan.leo@minsoc.fed.be
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6.7. Nationale Hoge Raad voor Personen met 
een Handicap
De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) onderzoekt 
dossiers die te maken hebben met personen met een handicap en onder de 
bevoegdheid van de federale overheid vallen. De NHRPH is administratief 
verbonden met de FOD, die het secretariaat waarneemt.

De NHRPH mag, op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde ministers, 
adviezen geven of voorstellen doen, om de regelgeving te rationaliseren en te 
coördineren. 

De Staatssecretaris die bevoegd is voor de tegemoetkomingen aan personen met 
een handicap moet het advies van de Hoge Raad vragen voor elk ontwerp van 
koninklijk besluit over de tegemoetkomingen voor personen met een handicap. 

Naast alles wat met de tegemoetkomingen en de medische evaluatie heeft te 
maken, is de Hoge Raad ook bevoegd voor volgende thema’s: toegankelijkheid 
(van gebouwen, geldautomaten, verzekeringen,...), mobiliteit (NMBS, 
parkeermogelijkheden,...), de juridische bescherming van personen met een 
handicap, enz. 

In 2012 bracht de Hoge Raad 15 adviezen uit. Je kan ze raadplegen op de website: 
http://ph.belgium.be. 

De NHRPH is ook actief in verschillende werkgroepen: de technische raad 
voor rolstoelen bij het RIZIV, de Begeleidingscommissie voor de aanwerving 
van personen met een handicap bij het federaal openbaar ambt, de werkgroep 
NMBS, de werkgroep Personen met een beperkte mobiliteit (PBM) opgericht 
door de Brussels International Airport, de werkgroep Toegankelijkheid en 
mobiliteit, enz. 

Meer informatie op: http://ph.belgium.be 

Angelo Cléon, lid van de Nationale Hoge Raad 
voor Personen met een Handicap.
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6.9. Technische Raad voor Ziekenhuis-
verpleging 
De FOD neemt deel aan de vergaderingen van deze Raad, die gevestigd is bij de 
Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV en bevoegd is om regels voor 
te stellen met betrekking tot de interpretatie van de nomenclatuur en adviezen 
te geven over de wijziging ervan.

 Contact: pieter.raes@minsoc.fed.be

6.8. Hoge Raad voor Vrijwilligers
De Raad (mandaat 2011-2015) is samengesteld uit vertegenwoordigers van het 
brede vrijwilligersveld in de drie Gemeenschappen. Een medewerker van de DG 
Sociaal Beleid is lid van het Secretariaat van de Hoge Raad voor Vrijwilligers 
(HRV). Dit Secretariaat stelt verslagen op, verstuurt uitnodigingen, formuleert 
adviezen, schrijft een jaarverslag, organiseert vergaderingen, vertaalt allerlei 
soorten documenten, beheert de website, neemt deel aan conferenties of 
opleidingen, enz. Daarnaast besteedt het Secretariaat steeds meer tijd aan 
dienstverlening voor burgers. Het gaat bv. om het beantwoorden van e-mails 
of het verstrekken van advies over vrijwilligerswerk en de wet van 3 juli 2005 
betreffende de rechten van vrijwilligers.

In 2012 werden onder meer adviezen geformuleerd betreffende een wetsontwerp 
over een mogelijke verhoging van het jaarplafond voor vrijwilligers in de 
sportsector en een motie goedgekeurd die elke discriminatie van vrijwilligers 
afkeurt. 

Ook heeft de HRV zich, in het kader van het Europees Jaar van het actief ouder 
worden en de solidariteit tussen de generaties, beraden over de rol van de 
ouderen in het vrijwilligerswerk. Tot slot heeft de Raad aangedrongen op 
de invoering van een meetinstrument, de zogenaamde ILO-manual, om het 
vrijwilligerswerk op Europees niveau in kaart te kunnen brengen.

 Contact: patrick.garre@minsoc.fed.be

De HRV heeft zich, in het kader van het Europees 
Jaar van het actief ouder worden, beraad over de 
rol van de ouderen in het vrijwilligerswerk.
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6.11. Werkgroep “Omnisectoriële impact”
Op vraag van het Coördinatiecomité van de KSZ, richtte de FOD de werkgroep 
“Omnisectoriële impact” op. 

Deze werkgroep onderzoekt de weerslag van wijzigingen van bepaalde sociale 
bijdragen op andere bijdragen inzake sociale zekerheid of steun. Eerst wordt 
een inventaris opgemaakt van de links op wettelijk niveau. Vervolgens worden 
de meest kwantitatieve aspecten geanalyseerd. De werkgroep bestaat uit 
deskundigen van verschillende administraties en socialezekerheidsinstellingen.

 Contact: pieter.raes@minsoc.fed.be & guy.vancamp@minsoc.fed.be

6.10. Werkgroep “Verzekerbaarheid”
De FOD neemt deel aan de werkgroep “Verzekerbaarheid” bij het RIZIV. Die 
bereidt de KB’s voor betreffende het openen van het recht op de tegemoetkoming 
voor geneeskundige verzorging. Wij geven vooral advies en gaan de impact van 
de maatregelen op de ziekteverzekering na. 

 Contact: pieter.raes@minsoc.fed.be

In	2010	werd	de	subgroep	“Werkgroep	Zelfstandigen”	opgericht	om	de	specifieke	
problemen inzake geneeskundige verzorging te onderzoeken waarmee 
zelfstandigen worden geconfronteerd. Deze Werkgroep zette haar activiteiten 
verder in 2012. Onder meer de volgende thema’s werden behandeld: bijdragebons 
voor zelfstandigen, herinschrijving met wachttijd voor zelfstandigen, vaststelling 
van de hoedanigheid van zelfstandige-rechthebbende en de mogelijkheid voor 
zelfstandigen om de hoedanigheid van resident te laten gelden.

	Contact:	annick.floreal@minsoc.fed.be
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Opdracht 2
Dienstverlening

Directe, snelle en degelijke dienstverlening voor de klant

De	FOD	Sociale	Zekerheid	is	een	gediversifieerde	organisatie	en	verleent	heel	wat	diensten	aan	klanten	uit	
verschillende sociale groepen. Het meest bekend zijn de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, 
maar	ook	zelfstandigen,	werkgevers	en	werknemers	kunnen	bij	de	FOD	terecht	voor	specifieke	diensten.

Tot slot heeft de FOD ook een belangrijke historische rol door het toekennen van erkenningen en 
tegemoetkomingen aan burgerlijke oorlogsslachtoffers en het beheren van een historisch waardevol 
oorlogsarchief.

De FOD verleent deze diensten met vier kwaliteitscriteria:

 toegankelijke administratie
 gelijke behandeling voor alle gebruikers
 professionele interactie met alle gebruikers
 als lerende organisatie.
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Het Volledige jaarverslag 2012 van de DG Personen met een handicap is afzonderlijk 
beschikbaar.

We geven hier slechts de belangrijkste informatie met een overzicht van de behandelde 
materies, kerncijfers en de voornaamste verbeterprojecten die in 2012 werden uitgevoerd.

1.1. Uitbetaling van tegemoetkomingen

1.1.1. Inkomensvervangende en integratie-
tegemoetkoming

Inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met 
een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn 
verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon 
door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de inkomsten 
van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie hij of zij een huishouden 
vormt. Er worden wel bepaalde vrijstellingen toegepast op die inkomsten.

Wie de inkomensvervangende tegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 
65 jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Hij of zij moet ook 
één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving is voorzien.

Integratietegemoetkoming

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die 
vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft.

1. Personen met een handicap

http://www.handicap.fgov.be/sites/handicap.fgov.be/files/explorer/nl/jaarverslag-2012.pdf
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1.1.2. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon 
met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de 
zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de 
inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie hij 
of zij een huishouden vormt. Er worden wel bepaalde vrijstellingen toegepast 
op die inkomsten.

Wie de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wenst te verkrijgen, moet 
gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Hij of zij moet ook één 
van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving is voorzien.

Cijfergegevens Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB)

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de 
inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie hij 
of zij een huishouden vormt. Er worden wel bepaalde vrijstellingen toegepast 
op die inkomsten.

Wie de integratietegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 
jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Hij of zij 
moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving is voorzien.

Cijfergegevens Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en 
Integratietegemoetkoming (IT)

2012

Aantal inkomende dossiers
(behalve vijfjaarlijkse automatische herziening) 90.148

Aantal uitgaande dossiers 91.540

Aantal dossiers in behandeling op 31 december 34.613

Gemiddelde onderzoekstermijn 5,4 maanden

Aantal afgehandelde medische evaluaties IVT-IT 50.965

Aantal rechthebbenden op 31 december 163.336

Totaalbedrag tegemoetkomingen 
(zonder achterstallen) 1.233,9 miljoen euro

Gemiddeld bedrag maandelijkse tegemoetkoming 636 €

2012

Aantal inkomende dossiers 77.080

Aantal uitgaande dossiers 79.899

Aantal dossiers in behandeling op 31 december 27.064

Gemiddelde onderzoekstermijn 4,8 maanden

Aantal afgehandelde evaluaties THAB 53.755

Aantal rechthebbenden op 31 december 152.159

Totaalbedrag tegemoetkomingen 
(zonder achterstallen) 489,8 miljoen euro

Gemiddeld bedrag maandelijkse tegemoetkoming 271 €
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1.2. Erkenningen voor bijkomende 
kinderbijslag
Op federaal niveau bestaat een bijkomende bijslag voor zieke kinderen en kinderen 
met een handicap. Deze bijslag wordt uitbetaald door de kinderbijslagfondsen. 
Onze regionale centra voeren de medische evaluaties uit en leveren de nodige 
attesten af.

In 2012 werden 25.984 medische evaluaties afgehandeld. De gemiddelde 
jaarlijkse onderzoekstermijn voor deze evaluaties was 3,6 maanden (3,8 
maanden in 2010).

Sinds 2009 verloopt de uitwisseling van gegevens tussen onze FOD en de 
kinderbijslagfondsen via handichild, een elektronisch platform. Via Handichild 
dienen de kinderbijslagfondsen hun aanvraag in voor erkenning van de handicap 
voor de bijkomende bijslag. Wij sturen aan de ouders een inlichtingenformulier 
met barcode, dat automatisch aan het juiste dossier wordt gekoppeld wanneer 
wij het formulier ingevuld terug krijgen.

Onze FOD stuurt het resultaat van de expertise naar het kinderbijslagfonds 
en de sociaalverzekeringsfondsen van de zelfstandigen. Wij stellen ook de 
papieren attesten op om de ouders op de hoogte te brengen van het resultaat 
van de erkenning van de handicap van hun kind. In de loop van 2012 werd ook 
het stelsel van de zelfstandigen geleidelijk in Handichild geïntegreerd.

1.3. Erkenning voor fiscale en sociale 
maatregelen
Er bestaan verschillende steunmaatregelen (sociale, fiscale en tarifaire 
compensaties) voor personen met een handicap. Een aantal van die compensaties 
behoren tot de bevoegdheid van de DG Personen met een handicap.

Dit is het geval voor de parkeerkaart voor personen met een handicap en 
voor de nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer. Deze kaarten 
worden door ons afgeleverd.

Daarnaast bestaan er ook compensaties die toegekend worden door andere 
instellingen.

25.984
medische
evaluaties

afgehandeld
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Om deze te verkrijgen moet de persoon met een handicap door ons erkend zijn 
of moet hij bewijzen dat hij een tegemoetkoming ontvangt.

Een erkenning van de handicap is bijvoorbeeld voldoende om te kunnen genieten 
van bepaalde fiscale compensaties voor personen met een handicap (zoals 
de BTW- vermindering bij de aankoop van een auto) of van de bijkomende 
kinderbijslag voor kinderen met een aandoening of een handicap.

Maar om bijvoorbeeld te kunnen genieten van het sociaal tarief voor gas en 
elektriciteit moeten de personen met een handicap een tegemoetkoming 
ontvangen.

1.4. Projecten uitgevoerd door de FOD in 2012 

1.4.1. Toegankelijkheid voor de burger

A. Nieuwe website

Onze website voor personen met een handicap en professionelen uit de sociale 
sector werd volledig vernieuwd, zowel op technisch, inhoudelijk als visueel vlak.
Zo willen we op een toegankelijke en leesbare manier informatie geven over 
de diensten die we aanbieden voor personen met een handicap (zoals de 
tegemoetkomingen, erkenning van de handicap, de parkeerkaart, attesten om 
aanspraak	te	maken	op	sociale	en	fiscale	maatregelen).	Ze	richt	zich	niet	enkel	
tot personen met een handicap en hun omgeving, maar ook tot professionele 
dienstverleners van bijvoorbeeld gemeentes, OCMW’s en ziekenfondsen.

De website is opgebouwd rond zes thema’s die gekozen zijn op basis van vragen 
die we regelmatig krijgen. 

De bedoeling is om een self service platform aan te bieden waar men 
gemakkelijker informatie kan terugvinden die op een toegankelijke manier is 
geschreven. Bovendien kan men ons via de website contacteren door gebruik te 
maken van een contactformulier. Wij garanderen binnen de vijf werkdagen een 
antwoord. Met het systeem van contactformulieren kunnen we alle aanvragen 
op een meer gestructureerde manier behandelen en centraliseren.

 Contact: barbara.declippel@minsoc.fed.be

http://www.handicap.fgov.be/nl


“De nieuwe website van de DG Personen 
met een handicap gaat veel verder dan 
gewoon een “nieuwe website” creëren. 
De nieuwe website werd uitgedacht 
en uitgewerkt om de Dienst vlotter 
toegankelijk te maken. 

Uit een audit van ons callcenter bleek dat meerdere 
verbeteringen wenselijk waren: het aantal 
binnenkomende telefoongesprekken  moest 
verminderen (goede basisinformatie op het internet 
maakt in veel gevallen een telefoonoproep overbodig) 
en de callcentermedewerkers moesten de oproepen zo 
snel mogelijk kunnen beantwoorden. 

Barbara DE cLIPPEL, communicatieverantwoordelijke bij de FOD, vertelt ons meer over de nieuwe 
website van de DG Personen met een handicap.

DE StRAtEGIE achter de NIEUwE wEBSItE  
voor personen met een handicap

http://www.handicap.fgov.be/nl


Twee grote principes stonden centraal: first	contact	
resolution (het probleem kan snel opgelost worden 
zonder dat een nieuwe oproep nodig is) en no wrong 
door (onze gebruikers kiezen zelf via welk kanaal ze 
ons contacteren).

Personen met een handicap worden geconfronteerd 
met allerlei aanverwante problemen, bijvoorbeeld 
armoede (waarvoor 
ze zich tot hun OCMW 
w e n d e n ) ,  o f  m e t 
invaliditeit (waarvoor 
ze terechtkunnen bij 
h u n  z i e ke n fo n d s ) . 
De aanvragen (voor 
de “producten” van 
de DG Personen met 
een handicap) worden 
ingediend bij het gemeentebestuur. Dit merken 
we aan de oproepen naar ons callcenter: meestal 
nemen de professionals contact met ons op (meer 
dan de helft van de oproepen naar het callcenter) in 
aanwezigheid van de persoon met een handicap. 
Met de nieuwe site wilden we een gevoel van 
medeverantwoordelijkheid met de professionals 
creëren en behouden: ze kunnen bij ons terecht 
en worden van bij het eerste contact geholpen. 
De sector van de professionals was een cruciale 
doelgroep omdat ze zelf, in zekere zin, fungeren 
als “frontoffice” (de eerste lijn voor personen met 
een handicap). 

De nieuwe website is een “selfservice” voor 
professionals en burgers, en is gebaseerd op concrete 
ervaringen: we wilden de frequentste vragen zo goed 
mogelijk beantwoorden. De FAQ’s werden opgesteld 
met de collega’s van het callcenter en onze sociaal 
assistenten. Aangezien hun tegemoetkoming 
berekend wordt volgens hun sociaaleconomische 
situatie, willen personen met een handicap 

bijvoorbeeld weten welke 
impact een wijziging van 
hun situatie zal hebben. 
De nieuwe website 
biedt een antwoord op 
dergelijke vragen. 

Op de site staat een 
webformulier waarmee 
b e z o e ke r s  v r a g e n 

kunnen stellen aan de Dienst. Ze krijgen binnen 
de 5 werkdagen een antwoord en ook automatisch 
een bericht van ontvangst. Zo bellen ze niet meer 
naar het callcenter (om te weten of hun vraag goed 
ontvangen werd, …), zoals dat vroeger het geval was. 
De vraag wordt opgevolgd.

De professional kan terecht op de nieuwe website, 
Handiweb (site met de elektronische dossiers van de 

personen met een handicap) of 
yammer (voor microblogging). 
Met al deze middelen willen we 
een medeverantwoordelijkheids- 

en gemeenschapsgevoel bij de professionals 
creëren. Zo antwoorden professionals al op vragen 
van andere professionals in Yammer!

Bij  de nieuwe informatie-
architectuur hebben we niet alleen 
aan de professional, maar ook aan 
de persoon met een handicap 
gedacht. Waar de vorige website 
de wetgeving bevatte, biedt de 
nieuwe, op een eenvoudige en praktische manier, 
een antwoord op concrete vragen. Op elke pagina 
staat een link naar Handiweb. Het deel “Contact” is 
dynamisch: de bezoeker kan er zien of het callcenter 
open is, wanneer het opnieuw open is, ... 

Het aantal bezoekers is stabiel gebleven in 
vergelijking met de vroegere website, maar we 
stellen vast dat bezoekers langer op de website 
blijven en ook meer pagina’s raadplegen. Het is niet 
eenvoudig het effect van elk initiatief afzonderlijk te 
evalueren, maar de cijfers zijn spectaculair: 97 % 
van de vragen via het webformulier wordt binnen 
de 5 dagen beantwoord.”

 Contact: barbara.declippel@minsoc.fed.be

“Personen met en handicap 
krijgen binnen de 5 werkdagen 
een antwoord en ook automatisch 
een bericht van ontvangst.”
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B. Webformulier

De lancering van het project Webformulier was rechtstreeks verbonden de 
vernieuwing van de website. Klanten die het antwoord op hun vraag niet kon 
vinden op de website, kunnen de FOD nu elektronisch contacteren via een 
afzonderlijk kanaal.

Wij kunnen nu ook precies zien wie ons contacteert en waarover het gaat. 
Bovendien worden de gestelde vragen automatisch geregistreerd met een tool 
die het contact met de klanten beheert.

Dit heeft tal van voordelen: automatische registratie van de contacten, historiek 
van het contact met de klant, opvolgen van vragen en de geleverde antwoorden, 
genereren van statistieken om de antwoordtermijnen te beheren en de thema’s 
van de vragen te analyseren en zo de inhoud van de website te verbeteren.

De tool voor het beheer van de contacten met de klanten wordt door bijna alle 
medewerkers van de DG Personen met een handicap gebruikt. Op die manier 
komt de vraag van de klant terecht bij de medewerker die ze het best kan 
beantwoorden.

De verhoopte resultaten: de klanten zijn tevreden omdat hun vraag bij het 
eerste contact wordt beantwoord, een ondersteuning van het call center door 
de vermindering van het aantal telefoonoproepen, een echt toegankelijke DG!

 Contact: pierre-yves.goffaux@minsoc.fed.be

Contactformulier DG Personen met een handicap.

De klanten zijn tevreden omdat ze een 
antwoord krijgen bij het eerste contact... 

een echt toegankelijke FOD!
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C. Nieuwe parkeerkaart

De procedure voor het aanvragen van een parkeerkaart werd in 2012 gewijzigd. 

Vroeger kreeg de gerechtigde aanvrager van een parkeerkaart een 
aanvraagformulier (ofwel op het moment van de aanvraag, ofwel later) dat hij 
ons moest terugsturen met een identiteitsfoto en een handtekening. 

Sinds maart 2012 vragen we een elektronische identiteitsfoto op bij het 
Rijksregister. Zo kunnen we aan de aanvrager op een eenvoudigere en snellere 
manier zijn parkeerkaart bezorgen. Een handtekening vooraf is niet meer nodig, 
er is nu een vakje voorzien waarin men kan ondertekenen bij ontvangst. 

Daarnaast werd ook gezorgd voor een betere beveiliging tegen misbruik 
door het aanbrengen van een hologram en door de toekenning van een uniek 
serienummer. Voor het aanvragen van de kaart hoeft men, als men al een 
dossier heeft bij onze dienst, niet meer langs te gaan bij het gemeentebestuur. 
De aanvraag kan gebeuren via onze website, telefonisch of per brief.

Dankzij	de	nieuwe	procedure	daalde	de	 termijn	voor	het	afleveren	van	de	
parkeerkaarten gevoelig en kan de erkende aanvrager binnen 3 weken na de 
aanvraag zijn parkeerkaart ontvangen.

 Contact: yves.desmedt@minsoc.fed.be

Voorbeeld nieuwe parkeerkaart.



“In 2012 leverde mijn team een toepassing af met de 
naam “de nieuwe parkeerkaart voor personen met een 
handicap met digitale foto”. Het gaat om een volledige 
herwerking van de bestaande procedure, waarbij de 
digitale foto uit het Rijksregister van de natuurlijke 
personen wordt gebruikt.

Vroeger. De persoon met een handicap bood zich aan 
bij zijn gemeentebestuur. Er werd een parkeerkaart 
aangevraagd via Communit-e (het informaticasysteem 
dat de gemeente in verbinding stelt met de DG Personen 
met een handicap). De aanvrager ontving dan een reeks 
formulieren, waaronder een formulier waarop een 
identiteitsfoto moest worden gekleefd en dat daarna 
naar Brussel moest worden gestuurd.

Nu. De persoon met een handicap biedt zich nog steeds 
aan bij het gemeentebestuur. Hij ontvangt niet langer 

Pascale PIKULA, analist en projectbeheerder bij de dienst ICT, heeft het met ons over een volledig 
nieuwe, gemakkelijke, snelle en veilige procedure.

NIEUwE PARKEERKAARt 
voor personen met een handicap



het formulier waarop een foto moet worden gekleefd. 
Communit-e gaat na of de handicap al erkend is of 
niet. 

als de handicap erkend is, controleert het systeem 
een aantal (wettelijke) toekenningscriteria en 
verstuurt het automatisch een aanvraag naar de 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Die aanvraag 
wordt doorgestuurd naar het Rijksregister, waar de 
digitale foto (van de elektronische identiteitskaart) 
is opgeslagen. Die foto wordt via de Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid aan de FOD bezorgd. 

Wanneer geen foto beschikbaar is (sommige 
ouderen hebben bijvoorbeeld nog geen elektronische 
identiteitskaart), wordt een papieren formulier 
opgemaakt (zoals in de vroegere procedure). Het gaat 
slechts om een klein percentage van de aanvragen. 
Via een nieuwe procedure wordt de papieren foto 
gescand en omgezet in een elektronische versie.

als het dossier nog ‘in onderzoek’ is, betekent het 
dat de handicap nog niet erkend is. Voor die gevallen 
werd een andere automatische procedure ingevoerd. 
De parkeerkaart kan niet worden uitgereikt zolang 
er geen beslissing is genomen over de aanvraag 
tot erkenning. De aanvraag wordt dan in een 
wachtrij gezet tot het medisch onderzoek heeft 
plaatsgevonden en er een gunstige beslissing is 
genomen. Zodra de handicap erkend is, wordt 
de procedure terug opgestart, zonder manuele 
tussenkomst.

Wekelijks sturen we de nodige 
informatie en de digitale 
foto’s naar de leverancier die 
instaat voor de aanmaak en de 
verzending van de kaarten. het 

gaat wekelijks om zo’n 1300 tot 1500 aanvragen.

De procedure die ik net heb beschreven, biedt de 
volgende voordelen: 

  Voor de persoon met een handicap is er een  
 aanzienlijke administratieve vereen- 
 voudiging: de procedure is gemakkelijker en  
 sneller (de termijn van meer dan acht weken  
 is verkort tot vier weken)! 

  De dienst kan er op vertrouwen dat de digitale  
 foto van goede kwaliteit is en gebruikt kan  
 worden (vroeger ontvingen we soms foto’s  
 van slechte kwaliteit die onbruikbaar waren,  
 waardoor opnieuw brieven en formulieren  
 moesten worden verstuurd).

  Tot slot draagt het nieuwe systeem bij tot de  
 bestrijding van fraude. Onze nieuwe  
 leverancier drukt immers op elke kaart een  
 zeer moeilijk te vervalsen hologram af. Op de  
 nieuwe kaart staat ook een volgnummer  
 (dankzij dit nummer kan er per persoon  
 slechts één parkeerkaart in omloop zijn) op  
 basis waarvan de politie gemakkelijker  
 controles kan uitvoeren. Deze voorzorgsmaat- 
 regelen zijn erg nuttig gezien het grote aantal  
 kaarten dat jaarlijks wordt uitgereikt: 56.000!

Er dient nog te worden opgemerkt dat de persoon 
met een handicap de hele procedure stap voor stap 
kan volgen via Handiweb. Het project heeft ook een 
vernieuwend aspect: het is een van de allereerste 
toepassingen waarbij de digitale foto van het 
Rijksregister wordt gebruikt.

Dit project werd volledig intern beheerd door een 
klein team, samengesteld uit twee programmeurs 
en een analist-projectleider. Voor de analyse, de 
ontwikkeling en de inproductiestelling moest 

intensief worden samengewerkt binnen de dienst 
ICT en met de DG Personen met een handicap. Wat 
ik leuk vind aan mijn werk, is dat ik analyseren (van 
een procedure waarbij, zoals hier, verschillende 
instellingen zijn betrokken) kan combineren met 
coördineren (van verschillende personen en 
domeinen die betrokken zijn bij de verandering van 
de procedure).”

 Contact: pascale.pikula@minsoc.fed.be  

“Voor de persoon met een handicap is 
er een aanzienlijke administratieve 
vereenvoudiging: de procedure is 
gemakkelijker en sneller.”
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B. Handiweb voor professionals

Vanaf de tweede helft van 2012 werd het voor de maatschappelijk assistenten van 
de OCMW’s en van de ziekenfondsen gemakkelijker om dossiers te raadplegen 
via Handiweb, omdat zij hiervoor niet langer de elektronische identiteitskaart 
(eID) van de persoon met een handicap hoeven te gebruiken, maar er met hun 
eigen eID rechtstreeks toegang toe krijgen.

Doordat wij tegelijkertijd Handiweb hebben aangevuld met een aantal 
documenten die veel worden gevraagd, zijn die medewerkers voortaan beter 
gewapend om hun opdracht van ondersteuning van de sociaal gerechtigde waar 
te maken. In Handiweb zijn volgende documenten beschikbaar:

 Contact: guy.vandevelde@minsoc.fed.be

D. Simulatietool

Samen met de lancering van de nieuwe website, op 7 januari 2013, hebben wij een 
simulatietool voor de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming 
en integratietegemoetkoming ter beschikking gesteld. Voordien konden de 
mensen die zich hadden ingeschreven op ons sociaal netwerk yammer (zie 
punt 1.4.2. hieronder) die tool al enige tijd uitproberen.

Een simulatietool voor de berekening van de tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden is in voorbereiding.

De twee berekeningstools zullen wij verder nog aanvullen met een tool die zal 
toelaten om in te schatten of de handicap de dagelijkse taken bemoeilijkt (zoals: 
zich wassen, eten, kleden, de woning onderhouden, …) en daarmee zou kunnen 
leiden tot een erkenning bij onze diensten.

 Contact: guy.vandevelde@minsoc.fed.be

1.4.2. Voor de professionals

A. Communit-e (plus) light

Sinds 18 december 2012 kunnen de gemeenten die aanvragen en meldingen 
registreren, beter de vraag en behoefte van de persoon met een handicap 
inschatten, dank zij een koppeling van handiweb (raadpleging van het dossier) 
met Communit-e (tool voor de registratie). De gekoppelde toepassing heet 
Communit-e (plus) light.

De Staatssecretaris voor Personen met een handicap heeft op hetzelfde 
tijdstip tevens het proces opgestart om de maatschappelijk assistenten van de 
ziekenfondsen, op hun vraag, ook toegang te geven tot Communit-e (plus) light.

 Contact: guy.vandevelde@minsoc.fed.be

het algemeen attest van 
erkenning van de handicap de laatste beslissing omtrent 

de tegemoetkoming

de nog in te vullen 
inlichtingenformulieren
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C. Yammer

De DG personen met een handicap netwerkt via Yammer met de professionelen 
in de sector. Er werden 2 netwerken gecreëerd: een Yammer-groep met de 
professionelen (mutualiteiten, ziekenfondsen, verenigingen voor personen met 
een handicap …) en een groep voor de mensen die aanvragen introduceren via 
Communit-e (gemeentebeambten, OCMW, …).

Het doel van de oprichting van deze netwerken is om informatie uit te wisselen 
met de externe partners en om hen de kans te geven om op een gemakkelijke 
manier hun bemerkingen aan ons te bezorgen. Wij willen op deze manier de 
externe eerstelijnsmedewerkers nauwer betrekken bij de werking van onze 
diensten	en	ons	profileren	als	een	transparante	organisatie.

We kozen voor dit kanaal omdat het interactief is: zowel wijzelf als de externe 
partners kunnen onmiddellijk reageren. Per taalrol werd een netwerk opgericht 
(in totaal zijn er dus 4).

 Contact: ingeborg.vandendriessche@minsoc.fed.be

1.4.3. Administratieve vereenvoudiging

A. Stroom van elektronische gegevens

Sinds 5 maart 2012 kunnen diensten en instellingen die gegevens over een 
persoon met een handicap nodig hebben ze rechtstreeks oproepen door middel 
van de elektronische datastroom Handiflux. Dankzij dit systeem hoeft men de 
personen met een handicap geen bijkomende vragen meer te stellen of hen 
te vragen een attest betreffende de handicap of een bewijs in verband met de 
betaling van een tegemoetkoming op te sturen. 

Voortaan kan de FOD een betere dienstverlening bieden aan personen die 
ressorteren onder de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 
en die recht hebben op de bijkomende gezinsbijslag voor kinderen met een 
aandoening. We ontvangen het verzoek tot erkenning van de handicap immers 
in elektronische vorm van het sociaalverzekeringsfonds en sturen de beslissing 
elektronisch terug aan het sociaalverzekeringsfonds. Dat versnelt het proces 
aanzienlijk.

 Contact: guy.vandevelde@minsoc.fed.be

B. Medic-e

Het project “digitalisering van het medisch proces” werd gestart in juni 2011 
met de invoering van het elektronisch medisch dossier voor IVT/IT en THAB, 
en liep verder in 2012. Na een inwerkperiode wordt dit elektronisch medisch 
dossier nu algemeen aanvaard en gebruikt. De medische dienst werkt, net zoals 
de andere diensten van de DG, zonder papier.

De medische centra van Namen en Hasselt waren piloot voor het project 
“automatische uitnodigingen”. Eind 2012 kon dit project afgerond worden. In 
het voorjaar 2013 werd het uitgebreid tot het hele land.

Er werd in 2012 hard gewerkt om de fouten in het elektronisch dossier IVT/IT  
en THAB te verbeteren en om het elektronisch dossier BKB (bijkomende 
kinderbijslag) op punt te stellen. 

 Contact: mia.honinckx@minsoc.fed.be

Interface Yammer DG Personen met een handicap.
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1.4.4. Samenwerking tussen de diensten

A. Service Level Agreement

Op 6 februari 2012 vond de kick off plaats van het project Protocol 1ste-2de lijn. 
Het project kadert in de verschillende projecten die een betere dienstverlening 
inzake communicatie aan de klanten van de onze DG beogen.

Het concrete doel is het verbeteren van de interactie tussen de diensten van de 
Front	Office	(Contact	Center)	en	de	Back	Office	(“Productiediensten”):	de	huidige	
samenwerking verder zetten en ontwikkelen om een kwaliteitsvol antwoord te 
geven op vragen van de persoon met een handicap of zijn vertegenwoordiger. 
Daarbij was het belangrijk om binnen alle diensten van de DG de overtuiging 
te laten groeien dat alle medewerkers ten dienste staan van onze klanten en 
hun bijdrage kunnen leveren in de communicatie met hen.

Na intensief en gefaseerd overleg in verschillende werkgroepen met 
vertegenwoordigers van alle diensten van de eerste en de tweede lijn, werd 
de samenwerking geformaliseerd in vernieuwde afspraken of protocollen, in 
het	bijzonder	over	specifieke	vragen	die	niet	in	eerste	lijn	behandeld	kunnen	
worden. Daarbij engageert de tweede lijn zich om een antwoord te bezorgen 
binnen een afgesproken termijn. 

De resultaten zijn vastgelegd in Afsprakennota’s of Service Level Agreements 
(SLA’s). De afsprakennota’s zijn beschikbaar in Wiki-hand en op die wijze snel 
toegankelijk voor alle medewerkers. Ze kunnen daar ook snel aangepast worden 
aan nieuwe afspraken.

Er zijn voordelen voor:

 de persoon met een handicap of zijn vertegenwoordiger: een betere  
 ondersteuning door een sneller en juister antwoord en oplossing, zowel  
	 voor	algemene	als	voor	specifieke	vragen;	

 de eerste lijn: een betere informatieverstrekking aan de klant door betere  
	 kennis	en	analyse	van	de	vragen	en	de	verzekering	dat	zij	voor	specifieke	 
	 vragen	beroep	kunnen	doen	op	de	tweede	lijn;

 de tweede lijn: een grotere betrokkenheid bij de eerste lijn en bij de klant  
 door een betere wisselwerking van kennis en ervaring en de mogelijk- 
 heid om zelf een oplossing voor een vraag te verschaffen, zodat de  
 klantentevredenheid verhoogt en de vraag sneller en beter beantwoord is. 

 Contact: rik.depauw@minsoc.fed.be

B. Wiki-Hand

Medewerkers die dossiers van personen met een handicap behandelen, moeten 
kunnen beschikken over betrouwbare en regelmatig geactualiseerde informatie 
om hun dagelijkse opdrachten te vervullen. Daarom is kennisbeheer bij onze 
diensten van strategisch belang. Dit vraagt de aandacht van alle medewerkers. 

Om de nodige informatie te verstrekken werd in 2012 een tool ingevoerd die 
Wiki-hand werd gedoopt. Het gaat om een gemeenschappelijke webpagina 
waarop alle medewerkers informatie met elkaar kunnen uitwisselen.

Dit project betekent een cultuuromslag. De informatie hoeft immers niet meer 
door de hiërarchie te worden gevalideerd maar kan eenvoudigweg worden 
aangeleverd door de persoon die op een bepaald gebied over de nodige 
expertise beschikt. Dit maakt deel uit van de beleidsdoelstelling “bekwaam en 
gemotiveerd personeel” en is in eerste instantie bedoeld om de dagelijkse taken 
te vereenvoudigen. Deze wiki moet een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en 
snelle tool zijn die een betrouwbaar antwoord biedt op de meeste vragen van 
de medewerkers. Op die manier kunnen we kennis opbouwen.

Het aspect “begeleiding en opleiding van het personeel” staat centraal in dit 
project: het is wat elke medewerker ermee doet, dat Wiki-Hand een toegevoegde 
waarde geeft.

 Contact: michael.duroisin@minsoc.fed.be 
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1.4.5. Onthaal- en integratieprogramma voor 
de nieuwe medewerkers

In 2012 werd een totaal nieuw onthaal- en integratieprogramma voor de nieuwe 
medewerkers uit het call center ingevoerd.

Bedoeling van dit nieuwe programma was de call center operatoren sneller 
inzetbaar te maken door een korter, maar meer aangepast opleidingsprogramma. 

Tijdens het 22 dagen durende programma werd aandacht besteed aan 3 thema’s:

In het onthaal- en integratietraject werd gebruik gemaakt van verschillende 
leervormen zoals inhoudelijke opleidingen, workshops, mentorschap, zelfstudie, 
meeluisteren, begeleiding door een mentor, feedbacksessies, intervisie, bezoek 
diverse diensten, … 

Hoewel het onthaal- en integratietraject verder moet worden bijgestuurd, zijn 
de eerste resultaten positief en kunnen we stellen dat de prestaties van de 
nieuwe medewerkers na de opleiding niet veel lager liggen dan die van hun 
ervaren collega’s. 

 Contact: saskia.gheysens@minsoc.fed.be

sociale vaardigheden, 
communicatie-

technieken en 
klantgerichtheid

een brede kennis van de 
reglementering gebaseerd 
op de meest gestelde vragen 
in het call center

integratie in het team, de 
organisatiecultuur en de 
waarden van de organisatie
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In 2012 zijn er 864 aanvragen tot afwijking in de gezinsbijslagregeling voor 
werknemers en 451 aanvragen tot afwijking in de gewaarborgde gezinsbijslag-
regeling ingediend:

 Contact: kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be of 
 annick.Floreal@minsoc.fed.be

2.1. Behandeling van aanvragen voor 
individuele afwijkingen op de kinderbijslag 
Onze FOD kent in bepaalde “behartigenswaardige gevallen” individuele 
afwijkingen toe op de voorwaarden om recht te hebben op de kinderbijslag en 
de gewaarborgde kinderbijslag. Zo wordt er bijvoorbeeld normaal gezien geen 
kinderbijslag toegekend voor kinderen die opgevoed worden of lessen volgen in 
het buitenland. Omwille van onder andere sociale redenen, kan hierop echter 
een uitzondering gemaakt worden. De Staatssecretaris voor Gezinnen heeft 
eind 2012 zijn akkoord gegeven voor de hervorming van de uitgangspunten 
toegepast bij het onderzoek van de aanvragen tot individuele afwijking in 
behartigenswaardige gevallen op de gezinsbijslagregeling voor werknemers 
en op de gewaarborgde gezinsbijslagregeling. Het inkomensaspect van de 
gezinscel zal als bijkomend uitgangspunt worden opgenomen bij dit onderzoek. 

In 2012 vroegen 211 zelfstandigen een afwijking op de kinderbijslag aan. 
Concreet ging het om de volgende aanvragen:

2. Kinderen

andere: 2

andere: 3O

afwijking voor 
kinderen die in 

het buitenland 
worden 

grootgebracht 
of er onderricht 

volgen: 87

afwijking voor kinderen 
die in het buitenland 

worden grootgebracht of er 
onderricht volgen: 614

afwijking in verband met 
het kraamgeld: 51

afwijking van de vereiste verwantschap 
tussen de rechthebbende en de 

rechtgevende: 12

afwijking van de volgorde 
van rechthebbenden: 59

afwijking van de volgorde 
van begunstigden: 36 afwijking in verband met het kraamgeld: 16

afwijking van de vereiste verwantschap 
tussen begunstigde en gerechtigde: 
168
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2.2. Persoonlijke geschillen inzake 
kinderbijslag
Wij treden op bij geschillen inzake kinderbijslag en wij behandelen vragen 
om	 informatie.	Het	kan	bv.	gaan	om	een	conflict	 tussen	een	gezin	en	het	
kinderbijslagfonds omwille van de terugvordering van betaalde bedragen, 
tussen personen over het recht om de bijslag te ontvangen, of zelfs tussen 
kinderbijslagfondsen over bevoegdheden. De sociaal verzekerden richten zich 
ook tot ons met (al dan niet gegronde) klachten waarbij de FOD als bemiddelaar 
optreedt en de problemen oplost. 

In 2012 werden 120 vragen over werknemers via briefwisseling of e-mail 
ingediend. Daarnaast kregen we heel wat telefonische vragen.

Gelet op de toename gedurende de laatste jaren van het aantal sociaal 
verzekerden dat zich rechtstreeks tot de FOD wendt, daar waar zij zich - in 
principe - dienen te richten tot een OISZ of een sociaal verzekeringsfonds (SVF), 
benut de FOD nog steeds deze klachten om de wetgeving en/of bestaande 
praktijk aan te passen. Deze voorstellen worden gericht aan de bevoegde 
beleidscel(len) of onder de vorm van een instructie verspreid onder de SVF’n 
(via het samenwerkingsplatform Piramid).

In dit verband wordt ook de samenwerking met het middenveld 
(belangenorganisaties	van	zelfstandigen,		enz.)	geïntensifieerd.

In 2012 werden 21 dossiers van die aard door de FOD behandeld.

 Contact: kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be of 
	 annick.floreal@minsoc.fed.be

We kregen per mail of brief 
12O vragen over werkgevers.
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3.1. Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen  
De CVB (Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen) kent aan zelfstandigen die zich in “staat 
van behoefte” bevinden of in een “toestand die de staat van behoefte benadert”, een volledige 
of gedeeltelijke vrijstelling toe van de verplichting om hun socialezekerheidsbijdragen 
te betalen. Onze FOD organiseert de zittingen van deze Commissie en staat in voor de 
administratieve behandeling van de dossiers. 

De bewijslast berust bij de zelfstandige. Maar de commissie kan in bepaalde gevallen aan 
de FOD vragen om een sociaal onderzoek in te stellen om een beter zicht te krijgen op de 
financiële	toestand	van	de	zelfstandige.

Verdeling, per taalrol, van de aanvragen voor een vrijstelling van de bijdragen 
en beslissingen in 2012 

 

3.  Zelfstandigen

26.844 
aanvragen

38.300
beslissingen

D

F

NL

75

19.503

7.266 10.338

27.857

105

26.844 vragen 
voor vrijstelling 
van bijdragen 

en  38.3OO 
beslissingen
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Evolutie van het aantal vrijstellingsaanvragen

Maatregelen met het oog op een snellere behandeling van 
vrijstellingsaanvragen 

Dankzij de benoeming van nieuwe voorzitters kon het aantal zittingen in 2012 
aanzienlijk toenemen. 
De commissie ontving in 2012 26.844 aanvragen en behandelde er tijdens 
deze periode 38.300 (het aantal genomen beslissingen nam in 2012 met 50% 
toe in vergelijking met 2011). Zoals voorgenomen, werden de achterstallen 
weggewerkt en werd de gemiddelde behandelingstermijn voor aanvragen 
teruggebracht tot 6 maanden. 

2004 2007 20102005 2008 20112006 2009 2012

26.84426.776

30.423

27.565

22.128
19.693

18.54318.925
17.864

38.3OO dossiers 
behandeld

26.844 vragen 
ontvangen



"In 2012 hebben we alles in het werk gesteld om 
onze achterstand weg te werken. De 
laatste jaren was het aantal aanvragen 
tot vrijstelling van bijdragen enorm 
toegenomen, wegens de impact van 
de economische crisis enerzijds en de 
grotere bekendheid van de Commissie 
anderzijds. 

De eigenlijke Commissie moet 
onderscheiden worden van de 
Administratieve Dienst.

  De Commissie is autonoom en zetelt in  
 het hoofdgebouw van de FOD. Zij bestaat  
 uit een magistraat, twee ambtenaren (de ene  
 vertegenwoordigt de Minister van Zelfstandigen,  
 de andere het RSVZ) en een griffier. De  
 Commissie onderzoekt de "staat van behoefte”  
 van de aanvrager.

  De Dienst	bestaat	uit	2	griffiers	(een	Franstalige	 
 en een Nederlandstalige). 

In 2012 heeft de DG Zelfstandigen van de FOD “een record gebroken” wat de behandeling van de 
aanvragen tot vrijstelling van de bijdragen voor zelfstandigen betreft. De griffiecoördinator van de 
Commissie voor vrijstelling van bijdragen, Eric VANBRABANt vertelt er ons alles over. 

53 % MEER BESLISSINGEN. 
Hoe kan dat? 

"In 2012 hebben we er 38.000 
behandeld, met andere 
woorden: een stijging 
van 53 %! Zo konden we 
onze achterstand volledig 
wegwerken.”



Laat ons even terugkomen op de toename van de 
aanvragen. Het aantal aanvragen schommelde rond 
de 18.000 per jaar, maar is aanzienlijk gestegen: 
22.000	aanvragen	in	2008;	27.500	in	2009	en	30.000	
in 2010! 
In 2011 zakte het aantal weer onder de 27.000 
(afgerond). Onze personeelsleden behandelen 
ongeveer 20.000 aanvragen, idealiter met een 
gemiddelde duur van ongeveer 6 maanden.

De procedure kan als volgt samengevat worden:

 De zelfstandige dient een aanvraag in bij  
 het socialeverzekeringsfonds (SVF) waarbij  
 hij aangesloten is. Het SVF stelt het dossier  
 samen, dat uit meerdere documenten  
 bestaat: de aanvraag, een formulier met de  
 beschrijving van de sociaaleconomische  
 situatie van de aanvrager en een document  
 waarop het Fonds het sociaal statuut van de  
 aanvrager beschrijft (bijv. hoofdberoep).

 Het SVF verstuurt het dossier elektronisch,  
 waarna een van onze twee griffiers het  
 invoert in ons “Dispensa”-systeem (dossiers  
 in het Duits worden door de Franstalige  
	 griffier	behandeld).

 We ontvangen dagelijks een lijst met de  
 nieuwe dossiers. We controleren of de inhoud  
 in orde en volledig is, en of de genoemde  
 bijlagen zijn bijgevoegd. Is dit het geval, dan  
 is het dossier “klaar voor rapportering”.

 In de “rapporterings”-fase voeren de  
 rapporteurs manueel alle gegevens in  
 Dispensa in. De PDF-documenten die we  
 van de SVF’s ontvangen, kunnen momenteel  
 niet anders verwerkt worden, maar dit  
 verandert binnenkort. 

 Daarna is het dossier “klaar voor zitting”.  
 De Commissie doet een uitspraak op stukken,  
 maar de aanvragers kunnen vragen gehoord  

 te worden. In dit geval worden de oproepingen  
 één maand vooraf verstuurd zodat de  
 aanvrager zijn dossier kan bijwerken. 

Wat meer over de zitting: de Commissie voor 
vrijstelling van bijdragen heeft dagelijks zitting (3 
Franstalige kamers en 1 Nederlandstalige kamer). 
Met 20 dossiers per zitting maakt dit 160 dossiers 
per dag!

En dit brengt ons bij onze inhaalbeweging. Jarenlang 
hebben we ongeveer 19.000 
dossiers behandeld. In 2009 
waren	dat	er	22.000;	in	2010	en	
2011 25.000 (afgerond). In 2012 
hebben we er 38.000 behandeld, 
met andere woorden: een 
stijging van 53 %! Zo konden we onze achterstand 
volledig wegwerken.

Hoe hebben we een dergelijk resultaat kunnen 
neerzetten? Enerzijds omdat er meer magistraten 
voor de zittingen waren en anderzijds omdat ons 
personeel tot een uitzonderlijke inspanning bereid 
was. Andere niet-prioritaire taken bleven tijdelijk 
liggen.

  Wat de Commissievoorzitters betreft: de  
 benoemingscriteria in de wetgeving werden  
 versoepeld en we kregen middelen ter  
 beschikking om het vereiste aantal zittingen  
 te organiseren voor onze inhaalbeweging.  
 We hebben proactief voorzitters geworven,  
 door middel van publicaties en door zelf  
 contact op te nemen met de rechtbanken,  
 balies, beroepsverenigingen, ... Zo kwamen  
 we tot 42 Commissievoorzitters en 1.700  
 zittingen in 2012 (bijna 70 % meer). 

  Wat ons personeel  betreft:  onze  
 personeelsleden zijn zich terdege bewust  

  van het doel van hun werk en hun sociale  
  rol. De samenwerking en onderlinge hulp  
  in het team verbeterde. Ze hebben zich  
  tot het einde enorm ingezet: het hele jaar  
  door werden zo veel mogelijk zittingen  
  gepland, zelfs tijdens de vakantieperiodes.

Zodoende hebben we onze beloften kunnen 
waarmaken: de behandelingstermijn terugbrengen 
van 13 maanden tot minder dan 6 maanden. De  
“grote inspanning” is achter de rug. Een van de 
uitdagingen voor 2013 zal erin bestaan minstens 
evenveel beslissingen te nemen als er aanvragen 
ingediend worden.

We houden ons niet enkel bezig met hoeveelheden. 
Ook kwaliteit is een essentieel criterium. 

  Ons “Dispensa”-systeem zal aanzienlijk  
  verbeteren: de gegevens van het SVF zullen  
  onmiddellijk in de gegevensbank kunnen  
  worden ingevoerd en verwerkt. 

  Voor onze personeelsleden hebben we  
  een handleiding opgesteld om de dossiers  
  zelf te vervolledigen (wat tijdwinst betekent).  
  Ontbreekt bijvoorbeeld een overzicht, dan  
  kan het personeelslid het aan een  
  administratie vragen in plaats van aan de  
  aanvrager. In de handleiding staat  
  beschreven hoe een volledig dossier  
  eruitziet, hoe het nuttig vervolledigd  
  kan worden en waar het personeelslid zelf  
  de informatie kan vinden.”

 Contact: eric.vanbrabant@minsoc.fed.be 
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3.2. Beroep tegen beslissingen van de 
Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen 
Zelfstandigen die de beslissingen van deze Commissie betwisten, kunnen 
een beroep instellen bij de Raad van State (zie 4.4.1., pagina 44). In naam van 
de Belgische Staat stelt onze FOD de memories van antwoord op, waarin het 
standpunt van de overheid uiteen wordt gezet.

In 2012 werden 68 beroepen ingesteld bij de Raad van State, hetgeen een toename 
is van 47,7% ten opzichte van 2011. In tegenstelling tot de vroegere rechtspraak 
heeft een arbeidsrechtbank zich eveneens bevoegd verklaard om kennis te 
nemen van dergelijke beroepen. Vier andere vorderingen werden in 2012 voor 
andere arbeidsgerechten ingeleid. Daarnaast werd in 2012 door de FOD een 
cassatieberoep ingediend tegen een beslissing waarbij de Nederlandstalige 
kamer van de Raad van State zich onbevoegd heeft verklaard. 

Tevens behandelt onze FOD vragen van zelfstandigen over de juridische gevolgen 
van de beslissingen van de Commissie en verzoeken tot rechtzetting van formele 
of inhoudelijke fouten in de beslissingen.

 Contact: eric.vanbrabant@minsoc.fed.be

Pierre Dandois en Eric Quintens, voorzitters bij de Commissie 
voor Vrijstelling van Bijdragen.

68 beroepen werden ingesteld bij de Raad 
van State, een toename van 47,7%.
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Aantal aanvragen voor de toepassing van artikel 17 van Verordening 
1408/71 in 2012

Aantal aanvragen voor de toepassing van artikel 16 van Verordening 
883/04 in 2012

3.3. Detachering van zelfstandigen
Onze FOD behandelt de aanvragen voor een afwijking op de socialezekerheids-
wetgeving voor zelfstandigen (artikel 17 van Verordening 1408/71 en artikel 16 
van Verordening 883/04).

Er bestaan drie soorten dossiers: 

 Contact: katrijn.Devos@minsoc.fed.be

de regularisatie van 
situaties waarin de 
sociale bijdragen in 

de verkeerde lidstaat 
betaald werden

de verlenging van 
een detachering

alle andere situaties

23 aanvragen 
om aan de 

socialezekerheids-
wetgeving van 

een andere lidstaat 
te worden 

onderworpen

13 aanvragen 
om aan de 

socialezekerheids-
wetgeving van een 

andere lidstaat 
te worden 

onderworpen

O aanvragen
om aan de Belgische 
socialezekerheids-

wetgeving te worden 
onderworpen

5 aanvragen
om aan de Belgische 
socialezekerheids-

wetgeving te worden 
onderworpen

23 aanvragen
aanvragen voor 
de toepassing 
van artikel 16

18 aanvragen 
voor de toepassing 

van artikel 17 
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Belgisch-Nederlandse portaalsite over grensarbeiders

Met het oog op een betere dienstverlening voor de burger heeft onze FOD meegewerkt 
aan de uitwerking van een Belgisch-Nederlands portaal gewijd aan grensarbeiders, een 
Benelux-project. 

 Contact: hendrik.hermans@minsoc.fed.be

4. Burgers
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5.1. Vrijstelling van sociale bijdragen voor bepaalde 
werknemers
Sommige werkgevers uit de openbare en sociaal-culturele sector en organisatoren van 
sportmanifestaties	kunnen	een	vrijstelling	van	sociale	bijdragen	krijgen	voor	specifieke	
werknemers. Deze maatregel is bekend onder de benaming “artikel 17” (van het KB van 
28 november 1969 betreffende de sociale zekerheid). De werknemer mag niet langer dan 
25 kalenderdagen per jaar tewerkgesteld worden via artikel 17. Werkgevers die van dit 
artikel gebruik wensen te maken, moeten de tewerkstelling op voorhand aangeven bij de 
Directie-generaal Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid. Voortaan moet deze 
tewerkstellingsaangifte elektronisch gebeuren.

 Contact: marc.hubin@minsoc.fed.be

5.2. Gratieverzoeken
Werkgevers, hun aangestelden of mandatarissen, die burgerlijke of strafrechtelijke 
sancties hebben gekregen omdat ze de sociale wetgeving niet hebben nageleefd, kunnen 
een vermindering of opschorting van hun straf krijgen. Volgens artikel 110 van de Grondwet 
heeft de Koning immers het recht om gratie te verlenen voor de volledige straf of een 
gedeelte ervan. 

Onze FOD onderzoekt deze gratieverzoeken en geeft op basis hiervan advies aan de 
bevoegde minister. Wij staan in voor de voorbereiding van de ontwerpen van koninklijk 
besluit waarbij de gratie wordt verleend of geweigerd. Dit ontwerp van KB wordt dan door 
de bevoegde minister of door de Minister van Justitie ter ondertekening voorgelegd aan 
de Koning, die de uiteindelijke beslissing neemt. 

 Contact: nora.bougata@minsoc.fed.be & karin.dens@minsoc.fed.be

5. Ondernemers & werkgevers

Werkgevers uit de socio-culturele sector en 
organisatoren van sportevenementen kunnen een 

vrijstelling van sociale bijdragen krijgen.



82

6.1. Toekennen van statuten, uitkeringen en 
voordelen
Na de Eerste Wereldoorlog voerde de Belgische staat een regeling in om burgers te 
vergoeden die fysieke schade hadden opgelopen door oorlogsfeiten. Na de Tweede 
Wereldoorlog kregen de verdiensten van de burgers, net als die van de militairen, een 
officiële	erkenning.	In	2012	genoten	meer	dan	20.000 burgerslachtoffers nog steeds van 
tegemoetkomingen en voordelen die door onze FOD worden toegekend.

A. Aanvragen van statuten van nationale erkentelijkheid

Burgers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het vaderland of door de oorlog 
getroffen zijn door invaliditeit kunnen een of meerdere statuten van nationale erkentelijkheid 
verwerven waarvoor de DG Oorlogsslachtoffers bevoegd is: politieke gevangenen, 
weggevoerden en werkweigeraars, burgerlijke weerstanders, weerstanders door de 
sluikpers, weerstanders tegen het nazisme in de ingelijfde gebieden, verplicht ingelijfden 
in het Duitse leger, zeevissers in oorlogstijd, ondergedoken joodse kinderen, burgerlijke 
invaliden, personen die zich naar een Rekruteringscentrum van het Belgisch Leger hebben 
begeven. In 2012 namen we 94 beslissingen over de statuten.

 Contact: statuts@minsoc.fed.be 

B. Aanvragen van invaliditeitspensioenen

Onze FOD kent invaliditeitspensioenen toe aan personen die het slachtoffer zijn geweest 
van een aanslag op hun fysieke integriteit ten gevolge van een oorlogsfeit. Het gaat ook om 
Joden die als kind in de oorlogsjaren ondergedoken hebben moeten leven en hier psychische 
gevolgen aan over hebben gehouden.  Wanneer de houder van een invaliditeitspensioen 
overlijdt, mag de overlevende partner of het weeskind het zogenaamde reversiepensioen 
onder welbepaalde voorwaarden ontvangen.

In 2012 werden 119 nieuwe pensioenen uitgekeerd.

 Contact: pension@minsoc.fed.be 

119 nieuwe 
invaliditeits-
pensioenen

94 beslissingen 
over het statuut 

van nationale 
erkentelijkheid

2O.OOO burger-
slachtoffers

6. Oorlogsslachtoffers
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E. Diverse voordelen

In 2012 leverde onze FOD 731 attesten af voor gratis openbaar vervoer, de 
terugbetaling	van	het	remgeld	of	diverse	fiscale	voordelen.

F. Elektronische databank Victory

De databank Victory bevat informatie over de dossiers “Statuten van nationale 
erkentelijkheid”, de pensioenen en renten die op dit moment worden uitbetaald. 
Met dit instrument kunnen aanvragen sneller worden behandeld zonder dat 
een beroep moet worden gedaan op de papieren dossiers. 

In 2012 zijn 381.442 dossiers via de databank raadpleegbaar.

 Contact: Therese.briquemanne@minsoc.fed.be 

C. Renten

Onze FOD behandelt:

In 2012 werden 434 nieuwe renten uitgekeerd.

 Contact: wet11april2003@minsoc.fed.be 

D. Vrijstelling van Duitse belastingen op pensioenen van voormalig 
verplicht tewerkgestelden

Door een Belgisch-Duitse overeenkomst zijn pensioenen die door Duitsland 
worden uitgekeerd onderworpen aan de belastingen in dat land. Door een 
recente	wetswijziging	kan	de	Duitse	fiscus	de	pensioenen	met	terugwerkende	
kracht tot 2005 belasten, zelfs al werden zij in het buitenland betaald. Daardoor 
werden ook personen die door de Duitse bezetter zijn gedeporteerd om verplicht 
te worden tewerkgesteld, aan deze maatregel onderworpen. Als gevolg van 
de algemene afkeuring die deze maatregel teweeg bracht, heeft de Duitse 
fiscus	zijn	positie	moeten	bijsturen.	Oorlogspensioenen	en	–renten	van	de	
volgende personen zijn voortaan vrijgesteld (op voorwaarde dat zij een Belgisch 
statuut van nationale erkentelijkheid genieten): weggevoerden voor verplichte 
tewerkstelling, verplicht ingelijfden in het Duitse leger, gedeporteerde Joden, 
krijgsgevangenen en politieke gevangenen. De vrijstelling wordt toegekend op 
basis van een door de DG Oorlogsslachtoffers opgestelde nominatieve lijst. Voor 
personen die niet in deze lijst voorkomen, kunnen in de archieven soms bewijzen 
gevonden worden voor het oorlogsparcours waarop de betrokkene zich beroept. 

In 2012 werden 1.323 attesten uitgereikt.

 Contact: statuts@minsoc.fed.be 

Mariette Van Daele, vond dankzij de FOD informatie terug 
over haar vader die sneuvelde tijdens de 2de Wereldoorlog.

aanvragen van 
renten toegekend 

aan weggevoerden, 
werkweigeraars en 

weerstanders tegen het 
nazisme en zeevissers

aanvragen van 
renten toegekend 
aan weduwen

aanvragen van renten toegekend aan 
slachtoffers van rassenvervolgingen



“Het project waarover ik het zal hebben, heeft betrekking 
op de vrijstelling van de belasting op Duitse pensioenen. 
Waarover gaat het precies? Duitsland besliste in 2012 
om de pensioenen die het uitbetaalt aan personen 
in het buitenland te belasten, met terugwerkende 
kracht (tot 1 januari 2005). Deze nieuwe maatregel 
maakte geen onderscheid tussen burgerpensioenen 
en oorlogspensioenen.

Elke werknemer in Duitsland betaalt bijdragen en kan 
na	afloop	van	zijn	loopbaan	een	pensioen	ontvangen.	Dat	
is de regel, maar er zijn ook de gedeporteerden voor 
dwangarbeid, die geen enkele keuze hebben gehad! 
De belasting voor voormalig gedeporteerden zorgde 
dan ook voor erg emotionele reacties. Duitsland werd 
verzocht om de maatregel opnieuw te bekijken en 
aanvaardde in eerste instantie om de slachtoffers van 
de nationaalsocialistische vervolgingen die op de Duitse 
lijsten voorkwamen, vrij te stellen. Dat loste echter niet 
voor alle gedeporteerden het probleem op. 

thérèse BRIQUEMANNE van de DG Oorlogsslachtoffers legt ons uit hoe de FOD Sociale Zekerheid 
gepast reageerde op het plan om voormalige gedeporteerden te belasten.

VRIJStELLING VAN DE NIEUwE BELAStING  
op de pensioenen uitgekeerd door Duitsland



De DG Oorlogsslachtoffers stelde daarom, in 
samenwerking met de FOD Financiën, voor om haar 
eigen lijst van gedeporteerden (erkend bij de wet 
van 7 juli 1953) aan de Duitse 
autoriteiten te bezorgen. 
Jammer genoeg kon uit deze 
lijst van 53.000 erkende 
gerechtigde of rechthebbende 
personen niet worden afgeleid 
of de betrokkene nog in 
leven was op 1 januari 2005 
(inwerkingtreding van het 
nieuwe Duitse belastingsysteem), omdat er geen 
koppeling was met het Rijksregister. 

We hebben toen een lijst opgemaakt van de ongeveer 
11.000 personen die een rente ontvingen in 2012. 
Onze dienst kon echter geen exhaustieve lijst 
bezorgen van alle personen die voor de vrijstelling 
in aanmerking kwamen. Sommige personen zijn 
immers erkend maar ontvangen geen rente. 

Duitsland besliste dat de vrijstelling niet ambtshalve 
zou worden toegekend, maar officieel aangevraagd 
moest worden. De FOD Financiën publiceerde 
daarom op zijn website een persbericht met een 

specifiek e-mailadres om ons te 
contacteren. Wij hadden immers 
een plan uitgewerkt om alle 
vragen om hulp die ons zouden 
bereiken binnen een termijn van 
15 dagen te verwerken.

Aan wie op de lijst staat of door onze dienst erkend 
is als gedeporteerde voor dwangarbeid, stuurden 
we een formulier waarmee hij of zij de vrijstelling 

kan aanvragen, met daarbij 
eventueel het erkenningsattest 
om het statuut te bewijzen. 
Het vrijstellingsformulier is 
opgemaakt in het Duits (zodat 
de Duitse administratie het 
dossier kan behandelen), met 
gedeeltelijke vertaling van de 
rubrieken in het Frans of het 

Nederlands (zodat de Belgische burger de rubrieken 
juist kan invullen).

Voor de anderen deden we de nodige opzoekingen 
in de archieven en bezorgden we kopieën van de 
documenten. 

Alle door onze dienst erkende personen hebben 
dankzij onze werkwijze snel een antwoord gekregen 
om de vrijstelling te verkrijgen. We hebben 
ongeveer 1.600 aanvragen ontvangen (60 % van 
Nederlandstaligen en 40 % van Franstaligen).

Later werd de vrijstelling uitgebreid tot andere 
categorieën van personen: de personen die verplicht 
werden ingelijfd in het Duitse leger, de politieke 
gevangenen, de krijgsgevangenen en de Joodse 
gedeporteerden. De aanvraag tot vrijstelling van de 
belasting kan nog steeds worden ingediend, na het 
betalen ervan (als aan de criteria is voldaan). We 

hebben op eigen initiatief een nieuwe lijst opgemaakt 
van de 37.000 nog in leven zijnde personen die een 
pensioen of een rente ontvangen en die bezorgd aan 
de Duitse administratie.

In dit project kan duidelijk worden gesteld dat de 
Duitse autoriteiten een beslissing hebben genomen 
met	een	grote	financiële	impact	voor	
onze rechthebbenden. Wij hebben 
daarop proactief gereageerd: 
we hebben lijsten opgemaakt, 
we hebben de burgers geholpen 
door een handig formulier op te 
maken, we hebben ons aanbod 
kenbaar gemaakt in de pers en op het internet en we 
hebben ons werk aangepast om de vragen om hulp 
te kunnen verwerken. In 2012 was dit een prioritaire 
activiteit voor ons. Naarmate de verwerking van de 
dossiers vorderde, werd het geleidelijk aan een meer 
bijkomstige activiteit. 

Ik ben zeer blij dat ons team de burgers snel en 
op een concrete manier heeft kunnen helpen. We 
hebben enorm veel bedankjes ontvangen!”

 Contact: statuten@minsoc.fed.be (N) of 
             statuts@minsoc.fed.be (F) 

“Ik ben zeer blij dat ons 
team de burgers snel en 
op een concrete manier 
heeft kunnen helpen”.
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6.2. Beheren en bewaren van oorlogs-
documenten
Het archief dat door de DG Oorlogsslachtoffers wordt beheerd en bewaard, is 
13 kilometer lang en bestaat uit twee delen: 

  de individuele dossiers van burgers die bij de Tweede Wereldoorlog  
	 betrokken	waren	(administratieve	documenten	en	historische	stukken);

		de	algemene	documentatie	over	specifieke	thema’s,	zoals	de	verplichte	en	 
 vrijwillige tewerkstelling, de tewerkstellingsbureaus, de concentratie- 
 kampen in Duitsland en in de bezette gebieden, de Belgische  
 gevangenissen, het verzet, de vervolging van de joden in België, het Duits  
 militair bestuur, de repatriëring, de zoektocht naar verdwenen personen  
 en de naoorlogse processen.

Onder bepaalde toegangsvoorwaarden worden deze historische bronnen ter 
beschikking gesteld van: 

		administraties	of	officiële	instellingen,	meestal	in	het	kader	van	een	 
	 schadevergoedingsprogramma;

		oorlogsslachtoffers	en	hun	dichte	familieleden;
  onderzoekers van een erkende wetenschappelijke instelling. 

 Contact: archidoc@minsoc.fed.be 

654 
raadplegings-

aanvragen 

1.332 
onderzoeks-
aanvragen

Aanvragen 
voor documenten 

in 2O12
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6.2.1. Digitaliseringsprojecten

Om	de	efficiëntie	van	het	historisch	onderzoek	 te	verbeteren	heeft	de	DG	
Oorlogsslachtoffers verschillende projecten uitgevoerd in verband met de 
digitalisering van gegevens. Tal van bestanden werden of worden op dit moment 
gedigitaliseerd in de collectiebeheersoftware Musnet:

  het “themabestand”, dat betrekking heeft op de collectie algemene  
	 documentatie;

  het bestand met persoonlijke “DDO”-dossiers (dossiers op naam die  
	 historische	stukken	en	administratieve	documenten	bevatten);

		tijdschriften	en	monografieën.

In 2012 bevat de databank Musnet:

 Contact: alexandra.matagne@minsoc.fed.be & marie.lejeune@minsoc.fed.be

6.2.2. Bewaringsprojecten

Om de archieven zo goed mogelijk te conserveren en toegankelijk te maken, 
heeft de DG Oorlogsslachtoffers de individuele dossiers over personen die 
werden opgesloten in de Citadel van Hoei in Musnet ingevoerd en in zuurvrij 
materiaal verpakt. Alles samen werden 2.337 dossiers behandeld. 

 Contact: marie.lejeune@minsoc.fed.be 

24.945 themadossiers

18.OOO tijdschriftartikels

194.473 persoonlijke dossiers

1.O88 boeken 
Om de efficiëntie van het historisch onderzoek te 
verbeteren heeft de FOD verschillende projecten 

uitgevoerd in verband met de digitalisering.
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Voor 2012 vermelden we de volgende cijfers:

 Contact: alexandra.matagne@minsoc.fed.be of marie.lejeune@minsoc.fed.be

6.2.3. Digitaliserings- en bewaringsproject

Om het bestand van de vervolgde en weggevoerde Joden en Zigeuners van 
België te conserveren en deze collectie toegankelijk te maken voor familieleden 
en onderzoekers, werd het bestand gedigitaliseerd, opgeslagen en verpakt in 
zuurvrij materiaal. 

De digitalisering van het hele bestand werd voltooid in mei 2012. De 
gedigitaliseerde documenten worden nu aan een tweede kwaliteitscontrole 
onderworpen zodat optimale beelden kunnen worden aangeboden. 

De verpakking van het bestand in materiaal bedoeld voor bewaring op lange 
termijn wordt in 2012 verdergezet. 

6.748 gedigitaliseerde 
fichedossiers 
(of 68.423 sinds 2OO7)

8.238 gescande fichedossiers 
(of 68.423 sinds 2OO7)

1O.O76 verpakte fichedossiers 
(of 53.988 sinds 2OO7).
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Het fonds van het Joods Verdedigingscomité

Het Joods Verdedigingscomiteit (JVC) is een weerstandsorganisatie die werd 
opgericht in 1942. De Afdeling ‘Kinderen’ van het Comité had als doel de joodse 
kinderen te beschermen tegen de deportatie door hen onder te brengen bij 
gezinnen en instellingen. Om de gegevens over de kinderen bij te houden 
werden hun valse identiteit en schuiladres in codes genoteerd in schriftjes. 
Daarnaast werd een namenbestand met enkel de valse identiteiten, de codes 
en de onderduikperiodes gemaakt. Het systeem van de schriftjes werd ook na 
de oorlog nog gebruikt door de Aide aux Israélites Victimes de la Guerre, de 
opvolger van het Joods Verdedigingscomiteit . 

In totaal bezit de DG Oorlogsslachtoffers 26 schriftjes en 2.555 fiches. De 
fiches	werden	een	aantal	jaren	geleden	gedigitaliseerd.	De	schriftjes	werden	
in 2012 gescand en in zuurvrij materiaal verpakt. Aan de hand van de digitale 
beelden kunnen sneller attesten worden opgesteld. Voortaan kunnen ze worden 
geraadpleegd door de personen die als kind ondergedoken hebben geleefd, en 
door niemand anders (om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 
waarborgen). Onderzoekers of familieleden die een volmacht van de slachtoffers 
kunnen voorleggen, hebben eveneens toegang tot deze documentatie.

 Contact: marie.lejeune@minsoc.fed.be

6.3. Toekenning van subsidies

6.3.1. Vaderlandslievende verenigingen

In 2012 werd voor in totaal 16.000 euro aan subsidies toegekend aan 14 
vaderlandslievende verenigingen voor de organisatie van activiteiten 
(studiedagen, bedevaarten, tentoonstellingen) die de herinnering aan de 
oorlogsslachtoffers levendig houden en hen steun bieden. Deze subsidies worden 
toegekend na een onderzoek van de dossiers die ze moeten indienen bij hun 
aanvraag. Er wordt ook rekening gehouden met het belang van de vereniging, 
haar doelstellingen en haar sociale activiteiten.

6.3.2. IV-NIOOO

De belangrijkste opdracht van het IV-NIOOO (Instituut voor Veteranen - Nationaal 
Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers) is de 
terugbetaling van medische verzorging aan oorlogsslachtoffers. Daarnaast moet 
het instituut ook de herinnering aan de oorlog levendig houden. De Belgische 
Staat kent jaarlijks een toelage toe aan het IV-NIOOO om zijn taken te kunnen 
uitvoeren. Deze toelage wordt ingeschreven in de begroting van onze FOD. De 
DG Oorlogsslachtoffers ziet erop toe dat de toelage binnen de termijnen en 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter beschikking wordt gesteld. Ze 
bedraagt 33.927.807 euro.

 Contact: genevieve.lurquin@minsoc.fed.be

De FOD bezit gegevens over joodse kinderen die 
ondergedoken leefden tijdens de oorlog, zoals hun 

valse identiteiten, de onderduikplaatsen en -periodes.
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Het is niet altijd makkelijk om de voortdurende evoluties van de sociale zekerheid en de 
bijzonder complexe institutionele structuur te vatten. De informatieambtenaar behandelt 
vragen van burgers of personeelsleden die niet weten wie bevoegd is om hun vragen te 
beantwoorden.

De informatieambtenaar (op dit moment een team van twee personen) verwijst de mensen 
door naar de dienst of persoon, binnen of buiten de FOD, die het best geplaatst is om de 
gewenste informatie te geven. In bepaalde gevallen geeft hij een inhoudelijk antwoord, in 
het bijzonder wanneer het om een algemene of eenvoudige vraag gaat.

aantal contacten met burgers of personeelsleden

Telefonische vragen  3.000 

Vragen per mail  2.800 

Bijkomende vragen aansluitend op eerdere antwoorden  400 

vragen per gsm buiten de werkuren  200 

Klachten  100

Vragen per brief of na een bezoek  20 

7. Een directe dienst voor al onze klanten: 
 de informatieambtenaar 
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Hij formuleert voorstellen: 

Hij behandelt de klachten die toekomen op  plainte@minsoc.fed.be & 
klacht@minsoc.fed.be (ongeveer 80 mails). 

De informatieambtenaar van de FOD Sociale Zekerheid is te bereiken via: 

  Telefoon: 02/528.60.31

     GSM: 0477/84.86.64 (enkel voor dringende gevallen)

@   Mail : social.security@minsoc.fed.be

  Brief: FOD Sociale Zekerheid, Finance Tower, Administratief Centrum  
	 Kruidtuin;	Kruidtuinlaan	50,	bus	100,	1000	Brussel

De verdeling van de gestelde vragen ziet eruit als volgt: 

De vragen worden behandeld in het Nederlands (meer dan 50%), het Frans 
(minder dan 40%) het Engels (ongeveer 10%) en het Duits (ongeveer 1%). 
De informatieambtenaar tracht op elke vraag binnen de vijf werkdagen een 
antwoord te formuleren.

De informatieambtenaar coördineert ook de jaarlijkse aanpassing van de 
brochure “alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid” (in het 
Frans, Nederlands, Engels en Duits).

om het informatieverkeer 
bij de FOD te 

optimaliseren
om de websites van de FOD en 
de Portaalsite van de Sociale 
Zekerheid te verbeteren

om de telefonische bereikbaarheid 
van de FOD te verbeteren

25% werd doorgestuurd 
naar de openbare 
instellingen van sociale 
zekerheid

6O % was gericht 
aan de stafdiensten en 
de directies-generaal 

van de FOD

1O % werd doorgestuurd 
naar andere Belgische 
openbare instellingen 
(al dan niet federaal)

minder dan 5% werd doorgestuurd naar 
Belgische niet-openbare instellingen en 

naar internationale instellingen

http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/alwa/alwa2013_jan_nl.pdf




Opdracht 3
Bestrijding van sociale fraude

De rol van onze FOD in de bestrijding van de sociale fraude is zeer divers. Enerzijds voeren wij 
heel concreet controleacties uit om de correcte toepassing van de socialezekerheidswetgeving 
te waarborgen. Anderzijds wenden wij de expertise inzake sociale fraude binnen een 
netwerk van experten aan om initiatieven te nemen en ondersteuning te bieden bij:

		het	opzetten	van	internationale	samenwerkingsverbanden	tussen	inspectiediensten;	
		het	sensibiliseren	van	EU-organisaties	voor	Belgische	initiatieven;	
		de	actieve	deelname	van	België	aan	EU-projecten;
  het realiseren van studies rond de fenomenen “ondergrondse economie” en “zwartwerk”. 
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De FOD Sociale Zekerheid werkt mee aan de bestrijding van sociale fraude en zwartwerk. 
We zien erop toe dat de werkgevers de sociale wetgeving correct toepassen. Het gaat 
dan	meer	specifiek	over	de	RSZ-aangifte	(Rijksdienst	voor	sociale	zekerheid),	jaarlijkse	
vakantie (toekenning van vakantiedagen, berekening en uitbetaling van vakantiegeld), 
arbeidsongevallen (afsluiten van arbeidsongevallenverzekering en aangifte van ongevallen), 
kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, tewerkstelling van buitenlandse arbeiders 
en deeltijdse arbeid. 

Naast de dagdagelijkse controles bij werkgevers en in de werkplaatsen, is onze FOD actief 
in de strijd tegen mensenhandel.

De bestrijding van mensenhandel en zwartwerk gebeurt over het algemeen in samenwerking 
met verschillende federale inspectiediensten: de dienst TSW (Toezicht op de sociale wetten) 
van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de inspectiedienst van de RSZ 
(Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de inspectiedienst van de RVA (Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening). Deze verschillende diensten werken geregeld samen, en dit via de 
SIOD (Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst), een overkoepelende organisatie voor 
alle federale sociale inspectiediensten.

Om de activiteiten beter op elkaar af te stemmen, sluit de inspectiedienst van de FOD 
samenwerkingsprotocollen af met deze diensten.

1. controle op de correcte toepassing 
van de wetgeving

Om de activiteiten beter op elkaar af te stemmen, sluit de 
inspectiedienst van de FOD samenwerkingsprotocollen af 

met deze diensten.

SIOD

RVA

FOD Sociale 
Zekerheid 

FOD Werk-
gelegenheid 

RSZ
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1.1. De kerntaken van onze dienst Sociale 
Inspectie

  Controle op de correcte toepassing van de sociale wetgeving (met  
 inbegrip van de strijd tegen de mensenhandel) en behandeling van  
	 klachten;

		Werkgevers	informeren	over	wettelijke	en	reglementaire	bepalingen;
		Burgers	informeren,	onder	meer	tijdens	de	permanenties;
  Actieve deelname aan de activiteiten van de Sociale Inlichtingen- en  

	 Opsporingsdienst	(SIOD);
		Uitvoering	van	samenwerkingsprotocollen;
		Lacunes	of	problemen	in	de	wetgeving	melden	bij	de	bevoegde	overheden;
  Medewerking bij de uitwerking van nieuwe regelgeving (of de wijziging  

 van bestaande wetteksten) op gebieden die onder de bevoegdheid van  
	 de	dienst	vallen;

  Deelname aan het Europees beleid op vlak van de strijd tegen de sociale  
	 fraude;

  Bilaterale samenwerkingsovereenkomsten op vlak van de strijd tegen  
 de grensoverschrijdende fraude. 

1.2. De controles in cijfers
Het onderwerp van de behandelde dossiers is vrij uiteenlopend, zoals blijkt uit 
de volgende tabel:

Onderwerp aantal 
dossiers

Verhouding tot 
totaal aantal 
dossiers (%)

Sociale Zekerheid 13.528 73,7%

Artikel 30bis1 132 0,7%

Artikel 17– Sociaal-culturele sector2 46 0,3%

Onmiddellijke aangifte van 
tewerkstelling 10.693 58,2%

Sociale zekerheid buitenlanders 729 4,0%

LIMOSA 271 1,5%

Arbeidsongevallen 5.837 31,8%

Kinderbijslag 159 0,9%

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 710 3,9%

Sociale documenten 8.403 45,8%

Jaarlijkse vakantie 2.375 12,9%

Deeltijds werk 5.349 29,1%

Arbeidsvergunning 1.508 8,2%

Illegaal verblijf 156 0,8%

Buitenlandse zelfstandigen – 
wet 19653 250 1,4%

Strafwetboek - ECOSOC 111 0,60%

Varia 18 0,1%

1 Art. 30 bis van de wet van 27 juni 1969: registratie van aannemers
2 Art. 17 van het KB van 28 november 1969: vrijstelling van sociale bijdragen voor leiders en  
      monitoren tijdens de schoolvakanties (25 dagen)
3 Wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der  
      vreemdelingen
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Oorsprong afgehandelde
opdrachten %

Auditoraat-generaal en arbeidsauditoraat 2.581 14,06

Procureur des Konings en 
onderzoeksrechter 43 0,23

Griffies:	mededelingen	van	vonnissen4 445 2,42

FOD Sociale Zekerheid5 2 0,01

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg 5.274 28,74

FOD Financiën 541 2,95

Registratiecommissie der aannemers 138 0,75

RSZ 96 0,52

RVA 112 0,61

Openbare instellingen van sociale zekerheid 
(vakantiefondsen, kinderbijslagfondsen, 
RIZIV, RSVZ)

13 0,07

Meewerkende instellingen van sociale 
zekerheid (ziekenfondsen, sociale 
secretariaten, arbeidsongevallen-
verzekering, fondsen voor 
bestaanszekerheid)

15 0,08

SIOD + samenwerkingsprotocollen (2003 – 
mensenhandel – transport) 6.665 36,31

Vakbonden 679 3,70

Particulieren en anderen 1.190 6,48

Andere administraties 241 1,31

Anoniem 324 1,76

TOTaaL 18.359 100,00

4 Vonnissen die ter info aan de Inspectie worden medegedeeld zodat kan worden nagegaan of de  
       werkgever ze naleeft
5 Onderzoeken op initiatief van onze dienst mee inbegrepen

36.31% van de opdrachten werd 
uitgevoerd op vraag van de SIOD 
of via de protocollen.
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Tot slot blijkt uit de volgende tabel dat in 2012 de meeste werkgevers werden 
gecontroleerd in de horeca- en bouwsector en in de sector van de groot- en 
kleinhandel en het herstel van voertuigen en andere persoonlijke artikelen.

activiteitensectoren aantal 
controles

Verhouding tot 
totaal aantal 
controles (%)

Landbouw – Jacht – Bosbouw – Visserij – 
Aquacultuur 464 2,53

Winning van delfstoffen: steenkool, 
aardolie, aardgas, ertsen, stenen en zand, 
ondersteunende activiteiten

10 0,05

Voedingsindustrie, dranken, tabak 689 3,75

Vervaardiging van textiel – Kleding – Bont – 
Leer – Lederwaren – Schoeisel - Vervaardiging 
van artikelen van hout, van papier en karton 
– Drukkerijen – Reproductie van opgenomen 
media 

147 0,80

Petroleumindustrie, Chemie, Farmaceutica, 
Rubber en kunststof, Pesticide, Detergent, 
Lijm

57 0,31

Staalindustrie – Metaalindustrie – 
Vervaardiging, herstelling van machines, 
voertuigen, motoren, elektrische apparaten, 
informatica, optische- en medische 
instrumenten, uurwerken, metaalschrijnwerk, 
meubelen, sportartikelen en speelgoed, 
nucleair materiaal, wapens

523 2,85

Productie en distributie van elektriciteit, gas, 
stoom, water, inzameling, Terugwinning, 
verwerking en verwijdering van afval

69 0,38

Bouwnijverheid – Slopen – Boring – 
Projectontwikkeling 3.819 20,80

Groot- en kleinhandel (brandstoffen 
inbegrepen), onderhoud en herstel van 
voertuigen en andere persoonlijke artikelen

3.572 19,46

Vervoer – Opslag – Posterijen en koeriers – 
Goederenbehandeling 748 4,07

Hotels – Restaurants – Traiteurs – Cafés – 
Discotheken 4.411 24,03

Informatie – Communicatie – Persagentschap 
– Uitgeverij  - Bioscoop – Radio – Televisie – 
Telecommunicatie – Informatica

278 1,51

Financiële bemiddelaars – Verzekeringen – 
Krediet- en vastgoedactiviteiten – Verwante 
activiteiten

234 1,28

Gespecialiseerde activiteiten: juridisch, 
boekhouding, architectuur, engineering, 
speurwerk,	publiciteit,	fotografie,	
marktonderzoek, dierenarts, vertaler
Activiteiten inzake administratieve 
dienstverlening: reisbureau, bijstand aan 
ondernemingen, verhuur van voertuigen en 
machines, schoonmaak 

1.706 9,29

Openbaar bestuur – Onderwijs – 
Gezondheidszorg – Sociale actie – 
Vakverenigingen – Religieuze organisaties 
– Kunst, Spektakel, Recreatie – Verenigingen, 
Sport - Herstelling aan huis van apparaten, 
Andere persoonlijke diensten,  Haarverzorging, 
begrafeniswezen

1.427 7,77

Activiteiten van huishoudens – Diensten van 
huishoudelijk personeel 137 0,75

Extraterritoriale organisaties en lichamen – 
Onvoldoende omschreven activiteiten 68 0,37

TOTaaL 18.359 100,00
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1.3. Gebruik van moderne onderzoeks- 
technieken
In	de	loop	van	2012	werd	aan	de	dienst	Sociale	Inspectie	een	specifiek	extra	
budget toegekend voor de ontwikkeling en de implementatie van een instrument 
voor	datamining.	Dankzij	deze	tool	zullen	risicoprofielen	van	de	werkgevers	
kunnen worden opgesteld waardoor een meer gerichte aanpak van de sociale 
fraude mogelijk wordt. De dienst zal immers met behulp van de datamining 
kunnen inschatten bij welke werkgevers het risico op sociale fraude het grootst 
is. Hierdoor kan een deel van de onderzoeken afgestemd en voorbereid worden 
aan de hand van de informatie die op die wijze bekomen wordt.

Een eerste concreet proefproject bood uiterst positieve resultaten, waardoor 
beslist werd het project verder te ontwikkelen en uit te breiden naar meerdere 
sectoren, en het als operationeel instrument te implementeren. Omdat de 
financiële	middelen	pas	tegen	eind	2012	definitief	werden	toegezegd,	zal	het	
project nog in 2013 verder lopen en wordt de implementatie verwacht tegen 
het einde van het jaar. 
 

 Contact: gael.kermarrec@minsoc.fed.be

1.4. Sociale engineering en frauduleuze 
detachering
Onze FOD richt zich bij de bestrijding van de sociale fraude in het bijzonder tot 
de fraude rond socialezekerheidsbijdragen. 

1.4.1. Sociale engineering

Dit	zijn	gesofisticeerde	constructies	waarbij	bedragen	ten	onrechte	worden	
onttrokken aan de inning van socialezekerheidsbijdragen. De opbrengst van de 
regularisaties van deze dossiers (€ 37,4 miljoen) bedraagt meer dan de helft 
van de totale opbrengst van alle regularisaties.

 Contact: stefan.vanbeethoven@minsoc.fed.be

Datamining laat toe om op een meer 
gerichte manier fraude te bestrijden.
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1.4.2. Frauduleus gebruik van het sociaal statuut 
van zelfstandige in bijberoep

Het gaat om personen die naast hun activiteit als werknemer of ambtenaar 
zogezegd een nevenactiviteit als zelfstandige uitoefenen die hen geen of negatieve 
inkomsten opbrengen. In 2010 gaf meer dan de helft van de zelfstandigen in 
bijberoep een negatief inkomen aan! Zij maken hier misbruik van om de verliezen 
van	hun	andere	inkomsten	af	te	trekken.	Uiteindelijk	heeft	dit	misbruik	fiscale	
en sociale gevolgen, in het bijzonder omdat in dit soort gevallen geen enkele 
sociale bijdrage verschuldigd is, terwijl het beheer ervan wel kosten met zich 
meebrengt voor het sociaal verzekeringsfonds. Om dit soort van fraude tegen 
te gaan, wordt de nadruk gelegd op een betere samenwerking tussen de sociale 
zekerheidsfondsen, het RSVZ en de FOD Sociale Zekerheid.

1.4.3. Frauduleuze grensoverschrijdende 
tewerkstelling

De bestrijding van de frauduleuze grensoverschrijdende tewerkstelling richt 
zich op schijndetacheringen, waarbij men geen of slechts gedeeltelijk sociale 
bijdragen betaalt voor buitenlanders die tijdelijk in België komen werken. 

Om deze grensoverschrijdende fraude aan te pakken, werd een “taskforce” 
opgericht	met	als	specifieke	focus	het	toezicht	op	de	grensoverschrijdende	
tewerkstelling en de aanpak van de illegale arbeid. Voor het jaar 2012 werden 
voor	de	aanpak	van	de	grensoverschrijdende	fraude	specifieke	doelstellingen	
bepaald. In 2012 traden 23 nieuwe mensen in dienst om de controleteams te 
versterken.

 Contact: didier.vandenbranden@minsoc.fed.be

1.5. Aansluitingsattest voor zelfstandigen uit 
de Europese Unie
Sedert 2010 maakt de FOD Sociale Zekerheid werk van de strijd tegen fictieve 
aansluitingen. In dit kader werden de gemeentes in 2011 verzocht geen 
verblijfsrecht toe te kennen louter op basis van een verklaring van aansluiting 
bij	een	sociaalverzekeringsfonds.	Er	moest	een	specifiek	en	afzonderlijk	attest	
worden voorgelegd. 

Eind 2012 verspreidde de FOD een technische nota voor de sociaalverzekerings-
fondsen. Deze vermeldde naast de bestaande een aantal nieuwe voorwaarden 
in verband met het uitreiken van een attest dat wordt gevraagd door een niet-
Belgische zelfstandige om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Er wordt 
in het bijzonder gevraagd om op voorhand na te gaan of de aanvrager zijn 
beroepsactiviteit wel degelijk uitoefent.

 Contact: christian.dekeyser@minsoc.fed.be

23 nieuwe collega’s werden aangeworven 
om de controleteams te versterken.



“Wanneer een werknemer tijdelijk wordt tewerkgesteld 
in een Europees land, rijst de vraag in welk land hij 
zal onderworpen zijn aan de sociale zekerheid. Er zijn 
twee situaties: detachering en wat wij gelijktijdige 
tewerkstelling op het grondgebied van meerdere staten 
noemen. Bij een detachering wordt de werknemer 
gedurende ten hoogste twee jaar tewerkgesteld 
in België terwijl hij onderworpen blijft aan de 
socialezekerheidswetgeving van het land waaruit hij 
vertrekt. Bij gelijktijdige tewerkstelling oefent een 
werknemer zijn activiteit in verschillende staten uit. 

Bij schijndetacheringen gaan werkgevers op zoek 
naar een land waar de regelgeving voordeliger is. De 
organisatie van dergelijke “shopping” is niet toegelaten. 
Verordening (EG) nr. 883/2004 bepaalt onder welke 
voorwaarden de regelgeving van welk land van toepassing 
is. Op het vlak van grensoverschrijdend werk, heeft onze 
inspectiedienst de opdracht om te controleren of de 
tewerkstellingsvoorwaarden overeenstemmen met 
wat de Verordening voorschrijft.

Didier VAN DEN BRANDEN, Adviseur bij de DG Sociale Inspectie, beschrijft ons de context waarin 
de gloednieuwe taskforce van de FOD (waarvan hij coördinator is) werd opgericht.

SOcIALE ZEKERHEID 
en grensoverschrijdende tewerkstelling



We kunnen 2 vaak voorkomende situaties 
onderscheiden (bij de vaststelling van fraude):

  In het eerste geval heeft de werknemer  
 weinig inspraak. Dat is het geval in sectoren  
 zoals de bouw, de schoonmaaksector, de  
 transportsector, … De werkgever kiest het  
 land in functie van de toegepaste bijdragevoet.  
 In deze situatie gebeuren de overplaatsingen  
 (van de maatschappelijke zetel) eerder naar  
 Oost-Europese landen, Luxemburg, Portugal,  
 Ierland, …

  In het tweede geval heeft de werknemer de  
 mogelijkheid om te onderhandelen. Dat is  
 het geval van consultants (ICT, management,  
 …), enz. Het land wordt dan gekozen op  
 basis van de verhouding tussen de bijdragen  
 en de prestaties, na onderhandeling tussen  
 de werknemer en de werkgever. In deze  
 situatie wordt vooral gekozen voor landen als  
 Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk,  
 Gibraltar en Spanje.

O m  d i t  p ro b le e m  a a n  t e 
pakken, hebben we in 2010  
een taskforce opgericht. Langs 
Franstalige kant werden er in 2012 
een vijftiental nieuwe personeelsleden 
aangeworven. Vijf daarvan zouden zich 
gaan bezighouden met de bestrijding 
van grensoverschrijdende fraude. Na een opleiding 
van zes maanden zijn ze nu operationeel in onze 
verschillende regionale kantoren. Die kantoren 
beschikken nu elk over twee of drie voltijdse 
equivalenten	specifiek	voor	deze	materie).

Waarom een taskforce? Omdat het fenomeen 
omvangrijk en complex is geworden. We worden er 
thans mee geconfronteerd op alle werven die we 
controleren! In 2012 hebben we onze acties gefocust 

op de vleessector (slachthuizen), de transportsector 
en de zogenaamde “portage salarial”. Alle 
inspectiediensten concentreren zich transversaal 
op de bouwsector.

Kan deze sociale en fiscale concurrentie tussen 
de lidstaten van de Europese unie niet worden 
opgelost door de harmonisering van de verschillende 
regelgevingen? Tijdens de Europese constructie 
waren er twee visies: een die gericht was op een 
integratie van de sociale zekerheid in de hele Unie 
en een die ervan uitging dat solidariteit eerder een 
nationale aangelegenheid is. Het is die laatste visie die 
het gehaald heeft. Oorspronkelijk waren er immers 
slechts 6 lidstaten die vrij gelijkaardige systemen 
hadden. Het gevolg van die keuze is dat de Europese 
Unie niet bevoegd is om socialezekerheidswetgeving 
te maken. De Unie laat echter wel het vrij verkeer 
van werknemers toe. Grensoverschrijdende fraude 
is niet nieuw, ze volgt het uitbreidingsproces van de 
Unie en ze is gekoppeld aan het feit dat het niveau 
van de sociale bescherming en van de lonen sterk 
verschilt tussen de oude en de nieuwe lidstaten. Dat 

was het geval bij 
de aansluiting van 
de Zuid-Europese 
landen bij de Unie 
en ook nu, met de 
aansluiting van 
de nieuwe Oost-

Europese landen. Onze onderzoeken betreffen 
hoofdzakelijk werkgevers uit onze buurlanden. 

De werkgever is wettelijk verantwoordelijk 
voor  de  correcte  toepassing van de 
socialezekerheidswetgeving. Voor een grensover-
schrijdende werknemer reikt de zendstaat een zeer 
belangrijk document uit: het formulier A1. Het land 
waar het werk wordt uitgevoerd kan niets doen 
zolang het formulier niet werd ingetrokken door de 

zendstaat. Hoe gaan we te werk? 
We controleren de administratieve 
situatie. Als er overtredingen 
zijn, delen we aan de zendstaat 
mee op welke bepaling van de 
Verordening de fraude betrekking 

heeft. Het is een vrij zware procedure. Wanneer 
de zendstaat het formulier A1 intrekt, wordt onze 
wetgeving van toepassing, met eventueel burgerlijke 
en strafrechtelijke sancties tot gevolg. 

De werking van onze dienst wordt gekenmerkt 
door een systeem van permanente opleiding. Alle 
documentatie die de medewerkers gebruiken, wordt 
gedigitaliseerd en gecentraliseerd. We vergaderen 
ieder kwartaal om samen de procedures en de 
gevallen te bespreken. De informatiebrieven (voor 
het land dat het formulier A1 heeft uitgereikt) 
worden	eerst	aan	de	centrale	administratie	bezorgd;	
dat geeft me de gelegenheid om eventueel feedback 
te geven over het dossier.

Onze organisatie laat toe om “aanwezig” te zijn (meer 
dan 1.000 controles in 2012). We werken met zeer 
precieze doelstellingen (per tewerkstellingssector, 
per type fraude, per regio, ….). We zijn permanent 
aanwezig op de werven. Ik merk vooruitgang met 
betrekking	tot	de	ondernemingen	met	een	fictieve	
maatschappelijke zetel in Portugal. Er is ook 
verbetering merkbaar in de transportsector, met 
landen als Litouwen en Slovakije. Het is onze ambitie 
om fraude moeilijker te maken en ze sneller op te 
sporen. En om meer zichtbaarheid te geven aan de 
controles en de gevolgen ervan”.

 Contact:didier.vandenbranden@minsoc.fed.be

“het is onze ambitie om 
fraude moeilijker te maken 
en ze sneller op te sporen”.
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2.1. Uitvoering van de samenwerkings-
protocollen
Om de activiteiten beter op elkaar af te stemmen, sluit de inspectiedienst van 
de FOD Sociale Zekerheid samenwerkingsprotocollen af met de andere federale 
inspectiediensten, actief in de strijd tegen de sociale fraude (o.a. de dienst 
Toezicht op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg, de inspectiedienst van de RSZ en de inspectiedienst van de RVA). 

Op dit vlak vermelden we het samenwerkingsakkoord over de bestrijding van 
ernstige en georganiseerde sociale fraude, op 1 oktober 2010 ondertekend door 
de ministers van Sociale Zaken, Werk, Justitie, Zelfstandigen, Binnenlandse 
Zaken, Justitie alsook de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de 
fraudebestrijding, de vertegenwoordigers van de RSZ, de RVA en de directeur 
van de SIOD. Bij dit protocol hebben de betrokken diensten een permanente 
gemengde Ondersteuningscel opgericht om ervaring en know-how uit te 
wisselen, bruikbare en relevante parameters voor datamining vast te leggen 
en zo de strijd aan te binden tegen ernstige en georganiseerde sociale fraude.

2.2. Actieve deelname aan de activiteiten van 
de SIOD
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is een overkoepelende 
dienst die de federale sociale inspectiediensten ondersteunt in hun strijd tegen 
de illegale arbeid en de sociale fraude. De SIOD is rechtstreeks afhankelijk 
van de Ministers van Werk, Sociale Zaken, Justitie en Zelfstandigen en van de 
Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding. De FOD Sociale 

2. coördinatie van de fraudebestrijding 
op Belgisch niveau

De FOD sluit samenwerkingsprotocollen af 
met de andere federale inspectiediensten 
actief in de strijd tegen de sociale fraude.
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Zekerheid leverde zijn bijdrage aan de uitvoering van het jaarlijks actieplan van 
de SIOD door voldoende middelen – hoofdzakelijk personeel – ter beschikking 
te stellen van de acties georganiseerd door de Arrondissementscellen. De FOD 
zit ook het Directiecomité van deze dienst voor.

2.3. College voor de strijd tegen de fiscale en 
sociale fraude
In 2008 keurde de ministerraad de oprichting van een College voor de strijd 
tegen	de	fiscale	en	sociale	fraude	goed.	Het	College	wordt	voorgezeten	door	
de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding en is belast 
met het uitwerken van en het toezien op de gecoördineerde uitvoering van het 
jaarlijkse	plan	tegen	de	fiscale	en	sociale	fraude.

De overheidsdiensten die een centrale rol spelen in de fraudebestrijding, 
zoals onze FOD, nemen deel aan de activiteiten van het college. Het College 
formuleert	voorstellen	voor	een	efficiëntere	coördinatie	tussen	de	verschillende	
inspectiediensten. Het stelt nota’s op voor een eenvormige toepassing van 
de wetgeving en een gelijke behandeling van de belastingplichtigen en 
rechthebbenden. Het College legt gerichte actiepunten vast en bepaalt wat er 
moet gebeuren. 

Het plan bevat een luik ”internationale samenwerking”, waarbij meer aandacht 
wordt geschonken aan grensoverschrijdende fraude en aan een betere 
internationale informatie-uitwisseling.

2.4. Knipperlichtfunctie: nationaal en 
internationaal
De Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid maakt ieder jaar een verslag 
op voor de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) waarin de resultaten van de 
dienst worden toegelicht. Bovendien beantwoordt de FOD de parlementaire 
vragen en de vragen van de verschillende nationale en internationale instellingen. 
Ook worden er nota’s opgemaakt over jaarlijkse vakantie, de deeltijdse arbeid, 
enz. Met deze nota’s melden we aan de beleidsverantwoordelijken problemen 
met de wetgeving, wat soms leidt tot aanpassingen van de wetgeving. 

Nadia Godts werkt als sociaal inspecteur bij de FOD Werkgelegenheid. 
Ze is gedetacheerd naar de Gemengde ondersteuningscel ernstige en 

georganiseerde sociale Fraude.
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3.1. Het kenniscentrum “undeclared work”
Dit kenniscentrum is onder meer belast met:

  coördinatie van onderzoeksprojecten over de ondergrondse economie, zwartwerk  
	 en	sociale	fraude	in	België;

		raadpleging	inzake	fraude-indicatoren	en	–profielen	(die	ook	bestemd	zijn	voor	de	 
	 beleids-	en	administratieve	overheden);

  monitoring	van	de	internationale	context	van	het	onderzoek;
  goedkeuring van de resultaten van afgeronde projecten (van Europese landen en  

 partnerorganisaties).

Contact: didier.verbeke@minsoc.fed.be & marc.morsa@minsoc.fed.be

3. coördinatie van de fraudebestrijding 
op Europees en internationaal niveau
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3.2. FERM (FRAUD ERROR RISK MANAGEMENT)
In opdracht van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de 
socialezekerheidssystemen heeft het domein Undeclared Work (UDW) van de 
FOD aan de hand van de FERM-methodologie (Fraud & Error risk management 
model) een evaluatie uitgevoerd van de 15 nationale verslagen inzake fraude 
en onjuistheden die de lidstaten vrijwillig hebben ingediend. 

Het evaluatieverslag, dat op basis van de vijftien nationale verslagen werd 
opgesteld door het domein UDW, werd voorgesteld tijdens de vergadering van 
17 oktober 2012. Zo kreeg de Administratieve Commissie:

Dankzij dit verslag is de Administratieve Commissie zich bewust geworden van 
de omvang van het fenomeen en is zij vast besloten passende maatregelen 
te nemen. De Commissie heeft de FOD de opdracht gegeven een model te 
ontwikkelen voor de rapportage van het jaar 2013. De Europese Commissie heeft 
het	nodige	gedaan	om	het	netwerk	van	nationale	contactpunten	efficiënt	te	laten	
werken. Wie hier uiteindelijk bij wint, is de Europese burger. Een doeltreffende en 
efficiënte	strijd	tegen	de	sociale	fraude	komt	immers	de	bestendigheid	van	onze	
socialezekerheidssystemen ten goede en waarborgt de rechten van de burger. 

 Contact: didier.verbeke@minsoc.fed.be & marc.morsa@minsoc.fed.be

een gedetailleerd 
overzicht van 
de fraude en 

onjuistheden die 
bij de 15 lidstaten 

werden vastgesteld

goede praktijken op dit vlak 
die door sommige lidstaten 
werden ontwikkeld

concrete pistes om fraude en 
onjuistheden tegen te gaan





Opdracht 4
Organisatievermogen

De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking 
en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD 
inspanningen blijven leveren om zijn intern vermogen te optimaliseren en zo de klanten en 
partners een steeds betere dienstverlening te kunnen bieden. Hiervoor zal de FOD Sociale 
Zekerheid een reeks transversale projecten opstarten om de werking van alle diensten en 
de uitvoering van alle opdrachten te verbeteren.
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De FOD Sociale Zekerheid sloot op vrijwillige basis een bestuursovereenkomst af en 
heeft een eerste ontwerp (voor intern gebruik) opgesteld voor de periode 2011 tot 2013. 
De bestuursovereenkomst waarborgt de juiste uitvoering van de opdrachten die aan de 
FOD zijn toevertrouwd. De nadruk wordt gelegd op de kwaliteit en de snelheid van de 
dienstverlening. Tegen de achtergrond van de meerjarenbegroting legt de overeenkomst 
in detail vast hoe onze FOD zich organiseert om de burger en de partners de beste 
dienstverlening tegen de beste prijs te bieden. Tegelijk worden voor deze diensten de na 
te leven kwaliteitscriteria vastgelegd. De overeenkomst zegt niets over het sociaal beleid 
van onze Minister of de federale regering, maar wel over de manier waarop onze FOD 
daaraan deelneemt en de hem toevertrouwde opdrachten en taken zal uitvoeren.

De huidige overeenkomst in de praktijk omzetten

In de loop van 2012 heeft de FOD Sociale Zekerheid het nodige gedaan om instrumenten, 
processen en structuren te ontwikkelen voor een beter beheer van zijn projecten en 
doelstellingen (een methode voor het vastleggen van prioriteiten was reeds ontwikkeld).

Het gaat om:

  het opstellen van een gemeenschappelijke projectfichemodel;
  de invoering van een procedure om de overeenkomst op te volgen en aan te 

  passen (*),  
  de rationalisatie van onze indicatoren: om de opvolging vlot te laten verlopen, werd  

 per afdeling een beperkt aantal indicatoren van (of essentiële projecten) vastgelegd  
 (5 of 6). 

(*) De overeenkomst moet kunnen worden aangepast aan de behaalde resultaten en de 
variaties in de interne en externe omgeving van de FOD (bv. budgettaire besparingen). 
Ieder jaar worden resultaten die in het kader van de overeenkomst werden behaald, aan 
een analyse onderworpen. De doelstellingen van de overeenkomst worden bijgestuurd 
en er worden nieuwe prioriteiten vastgelegd.

1. De bestuursovereenkomst van de FOD 
Sociale Zekerheid

De bestuursovereenkomst waarborgt de 
juiste uitvoering van de opdrachten die 

aan de FOD zijn toevertrouwd.
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Een	organisatie	die	als	kruispunt	fungeert	voor	het	sociaal	beleid,	die	op	flexibele	
wijze standaardexpertise biedt en een vernieuwingsdynamiek uitdraagt en 
daartoe intern gebaseerd is op een happy, sexy, wendbare en transversale 
cultuur van leergierigheid en verantwoordelijkheid.

Gezien zijn VUCA-omgeving (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) en 
de huidige budgettaire beperkingen heeft onze FOD geen andere keuze dan zich 
op	middellange	termijn	flexibeler	op	te	stellen	en	zijn	aanpassingsvermogen	te	
verhogen om, in overeenstemming met onze beleidsvisie, zowel onze gebruikers 
als onze partners een zo goed mogelijke dienstverlening te blijven bieden. Voor 
de jaren 2014 tot 2016 stelt de FOD stelt zich met andere woorden als doel zijn 
“wendbaar” karakter verder te ontwikkelen. 

Daartoe zal onze FOD zijn acties concentreren op vijf grote terreinen:

Dit beleidskader werd door het Directiecomité goedgekeurd op 18 december 2012. 
Het Directiecomité wil alle medewerkers laten participeren aan de lancering 
van dit beleid. Het actief inzetten van de medewerkers en het vastleggen van de 
concrete operationele doelstellingen is gepland voor het eerste semester 2013.
 

 Contact: amaury.legrain@minsoc.fed.be

De toekomst van de FOD: visie en strategie voor een volgende 
overeenkomst. 

Tijdens een beleidsseminarie in november 2012 bepaalde het Directiecomité 
wat de FOD de sector van de sociale zekerheid moet bieden. Onze beleidsvisie is 
gebaseerd op een VUCA-beschrijving van onze omgeving (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity). Ze geeft aan hoe onze organisatie en onze diensten 
er over tien jaar idealiter zullen uitzien en moet als leidraad dienen voor onze 
organisatie. 

De FOD moet de burger een klantgerichte aanpak en een maximalisatie van zijn 
sociale rechten bieden, en de partners  een dienstverlening met toegevoegde 
waarde. Dit omvat de volgende aspecten: 

  degelijk expertise	op	vlak	van	sociale	zekerheid;
  de ontwikkeling van een vernieuwingsdynamiek	binnen	de	sector;
  een kruispunt waar verschillende expertises en organisaties elkaar  

	 ontmoeten	om	het	sociaal	beleid	voor	te	bereiden;
  verstrekken van een flexibele dienstverlening waarin de FOD er geen  

 probleem mee heeft een stap terug te zetten wanneer de meerwaarde  
 die een partner aan de sector of de burger biedt, groter is. 

Om de burger en onze partners een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te 
bieden, handhaaft de FOD een werkcultuur die als volgt kan worden omschreven:

  eerbied voor de individuele aspiraties en behoeften van elke medewerker  
 en tegelijk nadruk op de verantwoordelijkheid die iedereen zelf draagt  
	 met	betrekking	tot	de	individuele	doelstellingen;

  sexy	 (aantrekkelijk;	 voorzien	 van	 een	aangename	en	performante	 
	 werkomgeving);	

  wendbaar (werken aan ons vermogen om ons snel aan te passen aan  
	 ontwikkelingen	en	nieuwe	vragen	van	de	sector);

  transversaal (bevorderen van de samenwerking tussen de diensten van  
	 de	FOD	en	onze	partners;	

  lerend (onze medewerkers aanmoedigen kennis en informatie permanent  
	 te	ontwikkelen	en	uit	te	wisselen);

  verantwoordelijk (bevorderen van onze verantwoordelijkheid en de  
 toegevoegde waarde van onze werkzaamheden ten aanzien van de  
 sociale zekerheid, de overheidssector en de maatschappij in het  
 algemeen).

brede inzetbaarheid 
van middelen

uitwisseling van kennis 
en informatie

menselijke en 
innovatieve werkcultuur

interne 
samenwerking 

tussen de 
diensten

verbetering van 
zijn processen 
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2.1. Belangrijkste projecten op vlak van 
personeelsbeleid

2.1.1. SEPP: Systeem voor de exploitatie van 
het personeelsplan 

Sedert 2011 is de FOD Sociale Zekerheid partner van het SEPP-project (systeem 
voor de exploitatie van het personeelsplan) onder leiding van de FOD P&O. Dit 
project is bedoeld om het budget op vlak van de personeelskosten en de acties 
in verband met het personeelsplan beter te kunnen opvolgen. Het SEPP werd 
met succes in onze FOD ingevoerd en is volledig operationeel sinds 2012. De 
Staatssecretaris voor ambtenarenzaken heeft het personeelsplan 2012-2013 
op 15 mei 2012 goedgekeurd. Eind 2012 was 74% van alle geplande acties 
voltooid. Het SEPP-project wordt gedetailleerd beschreven in het jaarverslag 
2011, p. 108. 

 Contact: corinne.houbrech@minsoc.fed.be 

2.1.2. eHR

Het eHR-project, dat aanvankelijk werd aangestuurd door de FOD P&O, moet 
dienen als geïntegreerde tool voor het beheer van de HR-stromen en databanken.
In 2012 werden de modules Basisadministratie, Time en SelfService gedurende 
een aantal maanden getest. De resultaten waren niet overtuigend. Daarom heeft 
de FOD beslist eHR niet verder te gebruiken en verder te gaan met onze eigen 
databanken (die maximaal moeten worden verbeterd) en het Pronet-systeem 
(registratie van werktijden).

In de loop van 2012 heeft de FOD Informatie- en Communicatietechnologie het 
beheer van het eHR project (dat momenteel “stand-by”  is) terug opgenomen.

 Contact: ehr@minsoc.fed.be of POSupportProcessTools@minsoc.fed.be

2. Het personeel van de FOD

http://socialsecurity.fgov.be/rapport/2011/docs/nl/report/volledige-jaarverslag-nl.pdf
http://socialsecurity.fgov.be/rapport/2011/docs/nl/report/volledige-jaarverslag-nl.pdf
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2.1.3. Capelo

Capelo is een federaal project dat door de Pensioendienst van de Overheidssector 
werd gelanceerd voor het elektronisch beheer van aanvragen (en ramingen) 
van pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden vanaf 1 januari 2013. 
Hiervoor moet de loopbaanhistoriek van de personeelsleden worden ingevoerd. 
De federale overheidsdiensten hebben tot 1 januari 2016 de tijd om de nodige 
gegevens te registreren. Bij de aanvang van het project gaat het om de 
loopbaangegevens van 1.395 personen.

Daarom hebben we binnen de FOD een team samengesteld om het Capelo- 
project op te volgen. Dit team heeft een tabel opgesteld van de te behandelen 
prioriteiten, is begonnen met de invoering van de gegevens in de applicatie en 
heeft de eventuele regularisaties behandeld van de loopbaangegevens die bij 
de voormalige werkgevers van de personeelsleden moeten worden opgevraagd.

 Contact: capateam@minsoc.fed.be

2.1.4. “Administrative experts” - Processen en 
procedures

Dit project heeft als doel de processen en procedures vast te leggen die het 
team van Administrative Experts moeten toepassen in allerlei situaties.

In 2012 werd vooral bekeken welke invloed de invoering van eHR zou hebben 
op verschillende procedures zoals loopbanen en verloven. Er werd echter 
uiteindelijk beslist niet in het eHR project te blijven zodat het team Administrative 
Experts zich beperkt heeft tot het actualiseren van procedures en eraan gelinkte 
modellen door gewijzigde reglementering.

Het project “Processen en procedures” wordt in detail beschreven in het 
jaarverslag 2011, p. 110. 

 Contact: ilse.vanhoutteghem@minsoc.fed.be

Capelo : digitalisering van de 
pensioendossiers van ambtenaren.

http://socialsecurity.fgov.be/rapport/2011/docs/nl/report/volledige-jaarverslag-nl.pdf
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2.1.5. 123Jobs.be

Voor het derde opeenvolgende jaar heeft de FOD deelgenomen aan 123Jobs, 
de nationale online jobbeurs. Deze beurs is op dit moment volop aan het 
groeien en is goed op weg om de belangrijkste jobbeurs te worden. Bezoekers 
van deze virtuele beurs krijgen een overzicht van alle exposanten en kunnen 
vervolgens de standen bezoeken die hen interesseren. Een stand bestaat uit 
verschillende aanklikbare visuele elementen die doorlinken naar een webpagina 
of documenten. Bezoekers kunnen ook rechtstreeks toegang krijgen tot de 
volledige lijst van jobs waarin ze gestructureerd op zoek kunnen gaan naar 
een	specifieke	job.	Zodra	men	iets	interessants	heeft	gevonden,	kan	men	een	
gedetailleerd	functieprofiel	zien,	een	CV	achterlaten	en	chatten met de exposant.
De FOD Sociale Zekerheid was als exposant aanwezig op twee 123jobs-
beurzen (in mei en in oktober 2012). De bezoekers van onze stand kregen 
een presentatievideo van onze FOD te zien en konden de door ons gezochte 
functieprofielen	raadplegen,	zoals	“Medewerker	Call	Center”,	“Controleur	
Sociale Inspectie”, “Projectleider ICT”, “Projectbeheerder Beleidsondersteuning” 
en “Business analyst ICT”. Voor elk van deze beurzen ontvingen we een vijftigtal 
cv’s.

 Contact: peopleinvestment@minsoc.fed.be

2.1.6. Summerschool 2.0

Voor 2012 besliste het P&O-team een Summerschool - Happy at Work te 
organiseren met als thema: “Geluk op de werkvloer leidt tot prestaties”. Geluk, 
een brandend actueel onderwerp, ook in een professionele context. Veel studies  
tonen aan dat hoe gelukkiger je bent op het werk, hoe beter je werkt.

In augustus werden vijf workshops georganiseerd:

•		Don’t work, have fun,		 	 over	positieve	energie;
•		Don’t manage, love,		 	 over	motivatie,	en	vertrouwen;		
•		Don’t motivate, trust,		 	 over	de	dynamiek	van	teams;		
•		Don’t think, think green,		 	 over	duurzame	ontwikkeling;		
•		Don’t complain, innovate,   over creativiteit en feedback.
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2.1.8. Mobiliteitsplan

Acties die in 2012 werden gerealiseerd:

		publicatie	van	het	mobiliteitsplan;
  sensibilisering om de auto te laten staan en voor het woon-werkverkeer  

	 te	kiezen	voor	alternatieve	vervoerswijzen;
		aanstelling	van	de	mobiliteitscoördinator	en	communicatie	over	zijn	rol;
  organisatie van een opleiding veiligheid achter het stuur en een test in  

 de tuimelwagen van de Federale Politie (in het kader van de Week van  
 de duurzame ontwikkeling, zie hoofdstuk Duurzame Ontwikkeling,  
	 pagina	146);

		promotie	Car	Free	Day;
		Informatie	over	winterse	pollutiepieken;
  promotie van de nationale telewerkdag.

Een gedetailleerde beschrijving van het mobiliteitsplan is terug te vinden in het 
jaarverslag 2011, pp. 114-115.

 Contact: marilyne.damme@minsoc.fed.be

De Summerschool - Happy at Work mag een succes worden genoemd: de 
workshops werden bijgewoond door 184 personen, niet alleen van onze FOD 
maar ook van andere FOD’s en van de Vlaamse Gemeenschap. 

2.1.7. Talenten en kennis

Het	is	belangrijk	dat	de	FOD	Sociale	Zekerheid		zo	efficiënt	mogelijk	omspringt	
met zijn grootste troef: zijn medewerkers. Dit is enkel mogelijk als hun talenten 
en kennis voldoende aandacht krijgen.

Talent+

Het project Talent+ ging van start in 2011 en is gericht op loopbaan-coaching 
tussen verschillende organisaties. In dit kader kunnen medewerkers die zich 
vragen stellen over hun beroepsloopbaan, een beroep doen op een loopbaancoach.  

In 2012 volgden 5 collega’s van onze FOD een beroepsopleiding ‘loopbaancoach’. 
Vanaf mei 2013 kunnen de medewerkers en leidinggevenden van onze FOD zich 
tot deze mensen wenden voor loopbaanbegeleiding. 

Senior-junior

Ook het in 2011 opgestarte project Senior-junior werd verdergezet. Dit project 
is bedoeld om de kennis die essentieel is voor de werking van de FOD (de 
zogenaamde “kritische kennis”) te beheren en te bewaren.

Beide projecten worden in detail beschreven in het jaarverslag 2011, p. 114.

 Contact: isabelle.tegenbos@minsoc.fed.be 

http://socialsecurity.fgov.be/rapport/2011/docs/nl/report/volledige-jaarverslag-nl.pdf
http://socialsecurity.fgov.be/rapport/2011/docs/nl/report/volledige-jaarverslag-nl.pdf
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C. Vitruvius – OFO-traject– Mindfulness

Aangezien onze organisatie veel belang hecht aan leiderschap, moedigen 
we onze teamverantwoordelijken aan om deel te nemen aan de federale 
leiderschapsinitiatieven die worden georganiseerd door de FOD P&O en het 
OFO: leiderschapstraject OFO, Vitruvius, In Vivo en een dag Mindfulness.

In 2012: 

D. Waarden en resultaatgericht leiderschap

Om onze teamverantwoordelijken te ondersteunen in nieuwe werkomgeving 
(telewerk, dynamic office, afschaffing prikklok, enz.) werd in 2010 het 
ontwikkelingstraject “Waarden en resultaatgericht leidinggeven” uitgestippeld.
In 2012 volgden 4 groepen leidinggevenden het leertraject.

E. Teamontwikkelcirkels

Bij de FOD Sociale Zekerheid bepaalt elk team zelf zijn eigen teamdoelstellingen. 
Het is de bedoeling om met behulp van de teamontwikkelcirkels te komen tot 
performante, goed werkende en competente teams waarvan alle teamleden 
samen dezelfde doelstellingen nastreven.

Ter ondersteuning van de leidinggevenden werd een syllabus opgesteld. In 
oktober werden infosessies georganiseerd. Zo zijn leidinggevenden beter 
bewapend om de teamdoelstellingen 2013 samen met hun team te formuleren 
en op te volgen.

 Contact: isabelle.tegenbos@minsoc.fed.be

2.1.9. Leiderschap

Leiderschapsontwikkeling is bedoeld om de teamverantwoordelijken zo goed 
mogelijk te ondersteunen en omkadering te bieden binnen de werkcontext 
die eigen is aan onze FOD (dynamic	office, telewerk, …) en is van belang bij 
talentontwikkeling en kennisoverdracht.

A. Managementcafé

Het “Managementcafé” biedt de managementteams van de FOD de gelegenheid 
interactief samen te komen om het te hebben over thema’s in verband met 
leiderschap. 

In 2012 werd een Managementcafé georganiseerd rond het thema “Hoe boosten 
we onze innovatiecapaciteit”, met Jef Staes als gastspreker. 

B. Leiderschapsenquête 

De leiderschapsenquête werd voor de 3de keer georganiseerd. De leidinggevenden 
ontvingen een rapport met een uitgebreide analyse van alle antwoorden.

De stafdienst P&O heeft deze ondersteuning aangeboden:

Tijdens de planningsgesprekken begin 2013 in het kader van de individuele 
en teamontwikkelcirkels kunnen deze acties verder geconcretiseerd worden.

startten 3 medewerkers met het 
Vitruvius-programma

de mogelijkheid tot een 
gesprek om de leidinggevende 
te helpen zijn/haar resultaten 
te verduidelijken en 
gezamenlijk na te denken over 
mogelijke ontwikkelacties

namen 11 
teamverantwoordelijken deel 

aan het leiderschapstraject van 
het OFO

namen 1O 
medewerkers 

deel aan de 
Mindfulness-dag

een infosessie over 
hoe dit rapport moet 

geïnterpreteerd worden
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2.1.11. My Energy

De workshop My Energy heeft als doel de medewerkers de kans te geven om:

Vanaf november werden vier workshops My Energy georganiseerd waaraan 
een dertigtal medewerkers deelnamen. Tussen de sessies door zetten de 
medewerkers	deze	persoonlijke	ontdekkingstocht	verder	op	basis	van	specifieke	
taken. Deze workshops liggen in het verlengde van de workshop Don’t work, 
have fun van de Summerschool 2012 (cf. supra, punt 2.1.6.).

2.1.10. Integratiedocument voor personen met 
een handicap

Diversiteit is binnen onze FOD een erg belangrijk thema. Wij hebben in 2010 
een actieplan “personen met een handicap” opgesteld. Eén van de acties uit 
het plan was het opmaken van een “integratiedocument” voor personen met 
een handicap. Dit document is een nota waarin duidelijk staat welke afspraken 
gemaakt werden om de integratie van de medewerker op de werkvloer te 
ondersteunen.

Het doel is:

Het integratiedocument wordt opgenomen in het personeelsdossier van de 
medewerker zodat er in de toekomst – indien nodig - gemakkelijker rekening 
kan worden gehouden met de handicap. In 2012 werd het integratiedocument 
opgesteld voor 2 personen met een handicap.

actief op zoek te gaan 
naar al hun talenten

het formaliseren van 
de rechten en van de 

redelijke aanpassingen 
die een medewerker 
kan krijgen, omwille 

van zijn handicap

zich af te vragen wat 
hen echt motiveert

vermijden van onduidelijkheid 
over de mogelijkheden en 
verwachtingen bij alle betrokken 
partijen (medewerker, 
leidinggevende, ...).

zich op zichzelf te 
concentreren

na te gaan hoe ze naar 
hun professionele en privé-

omgeving kijken



“Alles begon in 2011, toen een collega me aansprak 
over stress op het werk en voorstelde om workshops 
stressbeheersing te organiseren. Na rijp beraad 
kwamen we tot de vaststelling dat “praten over stress, 
al stress geeft” (lacht). We opteerden voor een ander 
uitgangspunt: de positieve kant. Naast negatieve stress 
bestaat er immers ook positieve stress (die ons in 
beweging doet komen, vooruithelpt). We stellen liever 
de vraag: “wat geeft mij energie, wat kan ik goed, wat 
zou ik graag doen, wanneer voel ik me goed, ...?”.

Isabelle tEGENBOS, verantwoordelijk voor de cel Talent en Organisatie van de Dienst P&O, 
vertelt over een heel interessant project op vlak van persoonlijke ontwikkeling.

MY Energy 



Zo hebben we 3 “My Energy”-workshops 
georganiseerd vanuit de gedachte dat wie zijn 

energie en talenten gebruikt, ook 
productiever – en dus gelukkiger – 
zal zijn. De workshops vonden een 
keer per maand plaats, en duurden 
telkens twee uur. Het was geen 
“klassieke opleiding”: iedereen 
moest over zichzelf nadenken. 

En er was veel interactie: iedereen luisterde naar 
elkaar. Er werd per 2, 4 of in groep (10 personen) 
gewerkt. 

De deelnemers beslissen zelf 
wat ze met de groep willen 
delen, maar moeten zich wel 
openstellen voor de anderen. 
Ze kregen een aantal opdrachten als “huiswerk” 
mee (zo moesten ze een tijdlang de activiteiten in 
hun agenda in het groen, geel of rood aanduiden, om 
aan te geven in welke mate ze stress ondervonden). 
Dankzij de opdrachten, het luisteren naar elkaars 
bijdragen en de discussies kregen de deelnemers 
een andere kijk op hun werk, en werden ze zich 
ervan bewust dat er – in het voorbeeld – heel wat 
groene periodes waren! Weten wat je graag doet 

(erover nadenken, zich ervan bewust zijn, het in 
praktijk brengen) geeft energie!

De workshops vonden plaats in maart, april en mei 
2012. Op verzoek van de deelnemers hebben we een 
vierde sessie georganiseerd, in oktober, om verder 
na	te	denken	en	een	debriefing	te	houden	over	deze	
ervaring. Om het te hebben over de voorbije en 
toekomstige	evolutie.	Sommigen	hebben	afgehaakt;	
persoonlijke ervaringen of gevoelens delen is immers 
niet altijd gemakkelijk.

Voor de workshops waren 
we met drie begeleidsters. 
We hebben geen specifieke 
opleiding gevolgd, maar om 
dergelijke groepen te leiden, zijn 

vaardigheden zoals actief luisteren nodig. Een van de 
begeleidsters heeft een opleiding over appreciative 
inquiry gevolgd, wat onze visie beïnvloed heeft. De 
boeken van Luk DEWULF en Marcus BUCKINGHAM 
zijn onze inspiratiebron. De FOD P&O heeft trouwens 
interesse getoond voor ons initiatief: collega’s van 
deze FOD hebben deelgenomen aan onze workshops 
en, in 2013, zullen we hen helpen bij het organiseren 
ervan.

Eind 2012 – begin 2013 hebben we een tweede reeks 
workshops georganiseerd met 2 groepen van een 
tiental collega’s uit verschillende departementen 
van de FOD, die deze keer wel de volledige cyclus 
gevolgd hebben. 

Dit initiatief toont aan dat we heel 
wat kleine vanzelfsprekende dingen 
kunnen doen – maar waar we vaak 
geen aandacht aan schenken – om 
ons welzijn op het werk en onze 
interpretatie ervan te verbeteren.”

 Contact: isabelle.tegenbos@minsoc.fed.be  “Weten wat je graag doet 
geeft energie!”
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2.2. Ons personeel in cijfers

5.12% van onze 
medewerkers 

werkt halftijds

76,39% van onze medewerkers 
werkt voltijds

953 statutairen

49.79% hetzij 
584 personeelsleden 

zijn Franstalig 

5O.21% hetzij 
589 personeelsleden  
zijn Nederlandstalig 

13.98% 
van onze 
medewerkers 
werkt  4/5

22O contractuelen 

322

niveau A niveau B niveau Dniveau C

334
384

133

9

< 25 25-29 3O-39 4O-49 5O-59 > = 6O

8O

272

352
4O3

57

688 vrouwen (58,65%)

485 mannen (41,35%)

1.173 medewerkers

+

318 personen 
bij de DG Sociale Inspectie
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54 personen bij de DG Beleidsondersteuning

3 personen bij de SD Logistiek

4O2 personen bij de
DG Personen met een handicap

1OO personen bij de SD ICT (zonder Smals)
117 personen bij de DG Zelfstandigen

318 personen 
bij de DG Sociale Inspectie

45 personen bij 
de SD P&O

57 personen bij de DG Sociaal Beleid

26 personen bij de
 DG Oorlogsslachtoffers

31 personen bij de Diensten 
van de Voorzitter

2O personen bij de SD B&BC

D. Spreiding per Directie-generaal (DG) of Stafdienst (SD)

De onderstaande tabel geeft het aantal medewerkers weer per directie-generaal 
(DG) of stafdienst (SD). Hieruit blijkt dat de DG Personen met een handicap en 
de DG Sociale Inspectie de meeste medewerkers tellen.

2.3. Telewerk
Op 31 december 2012 telde onze FOD 583 telewerkers, wat 23 meer is dan in 
2011.

2.4. Personeelsbeweging
In 2012 verwelkomde onze FOD 30 statutaire en 10 contractuele medewerkers. 
Onderstaande tabellen lichten deze cijfers toe:

Instroom statutairen

niveau
Taalrol

Totaal
Fr nL

A 2 3 5

B 16 9 25

C 0 0 0

D 0 0 0

Totaal 18 12 30

Instroom contractuelen

niveau
Taalrol

Totaal
Fr nL

A 2 0 2

B 0 0 0

C 4 4 8

D 0 0 0

Totaal 6 4 10
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Daarnaast hebben ook een aantal personeelsleden de FOD verlaten: 40 
statutairen en 23 contractuelen, zoals de onderstaande tabellen aantonen:

uitstroom statutairen

niveau
Taalrol

Totaal
Fr nL

A 5 8 13

B 3 7 10

C 5 6 11

D 2 4 6

Totaal 15 25 40

uitstroom contractuelen

niveau
Taalrol

Totaal
Fr nL

A 2 1 3

B 1 3 4

C 6 2 8

D 3 5 8

Totaal 12 11 23

2.5. Opleidingen
In 2012 volgden de medewerkers van de FOD Sociale Zekerheid allen samen 
1.542 dagen opleiding. Kijken we naar het type opleiding, dan stellen we 
vast	dat	het	meestal	gaat	om	gecertificeerde	opleidingen,	beroepsgebonden	
technieken, taalbeheersing, bureautica-omgeving en persoonlijke ontwikkeling 
en effectiviteit. 

Persoonlijke ontwikkeling: 14O.5

PC-vaardigheden: 148

Persoonlijke effectiviteit: 1OO.5

Opleiding en kennis: 8
Personeelsbeheer: 75

Talen: 18O

Management et communicatie: 65.5

Administratieve aspecten: 29

Europese aangelegenheden: 1

Beroepstechnieken: 173

Gecertificeerde opleidingen: 
621.5
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Persoonlijke ontwikkeling: 14O.5

2.6. Relatie met de vakorganisaties

A. Basisoverlegcomité

In 2012 vonden tussen de FOD en de syndicale organisaties 7 overlegvergaderingen 
plaats rond materies die gevolgen hebben voor het personeel van de FOD 
(personeelsplan, arbeidsduur, werktijdregeling, werkomgeving, telewerk, enz.).

B. BOC-PBW

In 2012 waren er 8 vergaderingen van dit Basisoverlegcomité, een overlegplatform 
met de syndicale organisaties van onze FOD voor preventie en bescherming van 
de medewerkers op de werkvloer.

C. Sectorcomités XIII en XX

Het Sectorcomité XIII kwam in 2012 twee keer samen om te overleggen: in mei 
over de POD Maatschappelijke Integratie en in juli over Fedasil. Het is bevoegd 
voor onze FOD, de POD Maatschappelijke Integratie, de Controledienst voor de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, het Federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers en de Ombudsdienst Pensioenen. In het 
Sectorcomité wordt onderhandeld over de basisregelingen van het administratief 
statuut en de bezoldigingsregeling.
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3.1. Beleid stafdienst B&B en budgettaire processen

Aandacht voor advies en dienstverlening 

De interactie tussen de stafdienst B&B en de andere diensten moet op basis van 
gezamenlijke en niet op basis van tegengestelde belangen verlopen, zonder dat hierbij 
de controlerende opdracht van B&B uit het oog is verloren.

3.2. De uitvoering van de begroting: snel, fair en 
klantvriendelijkheid handelen
De uitvoering van de begroting gebeurt vooral via de twee hoofdprocessen van de 
vastleggingen en de vereffeningen. Voor deze processen, die in een strak wettelijk en 
reglementair kader gegoten zijn, heeft de stafdienst zich de volgende doelstellingen 
gesteld: 

A. We willen snel werken 

Zowel onze eigen KPI’s in de Balanced Scorecard als de gegevens van de FOD B&B tonen 
aan dat de FOD Sociale Zekerheid zijn facturen tijdig betaalt. Voor de doorlooptijd van de 
vastleggingsdossiers volgen en evalueren we onze prestaties maandelijks via de data 
van de BSC.

B. We willen fair werken

Fair werken betekent meer dan correct en controlerend werken. We willen uiteraard 
het reglementair kader respecteren en controleren waar nodig. Maar we willen ook aan 
interne en externe partners het gevoel geven dat we hun dossiers en hun vragen binnen 
onze dienst billijk ter harte nemen.

3. Financiën

Zowel onze eigen prestatie-indicatoren als 
de gegevens van de FOD B&B tonen aan 

dat de FOD zijn facturen tijdig betaalt.
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C. We willen klantvriendelijk werken.

Onze interne en externe partners in de boekhoudkundige processen zijn 
belangrijk voor het uitvoeren van een goede boekhouding. De dienst B&B 
wil dan ook klantvriendelijk zijn en verder bekijken waar administratieve 
vereenvoudiging mogelijk is.

3.3. Project Digitalisering
De verdere digitalisering van de processen vastleggingen en vereffeningen 
zijn het belangrijkste vernieuwingsproces binnen de stafdienst B&B. Het is 
onze ambitie om alle voorbereidende stromen van de budgettaire processen 
(in hoofdzaak vastleggingen en vereffeningen) te digitaliseren.

Voor het proces vastleggingen worden sinds begin 2012 alle dossiers digitaal 
voorbereid, verwerkt en gearchiveerd.  Er wordt voor de boekhoudkundige 
vastlegging geen enkel document nog afgedrukt en op papier bewaard. Voor 
de vereffeningsdossiers worden alle dossiers ingescand bij hun ontvangst 
en bewaard. Voor de goedkeuring en verwerking werd wel nog gewerkt op 
het	originele	papieren	exemplaar.		Voor	2013	zal	er	een	specifiek	Document	
Management systeem voor dit proces worden uitgewerkt zodat ook dit proces 
digitaal kan gebeuren.

Bij de opmaak van de begroting en de begrotingscontrole worden alle documenten 
met de begrotingsvoorstellen digitaal door de diensten aan de stafdienst B&B 
voorgelegd en verwerkt. Door het gebruik van sharepoint (e-budget) bij de FOD 
Begroting kan het aantal papieren begrotingsdocumenten beperkt worden. Door 
deze evolutie richting digitale dossiers konden de betrokken personeelsleden 
alle noodzakelijke activiteiten verbonden aan deze processen uitvoeren via 
telewerk. Het aantal dagen telewerk werd dan ook uitgebreid bij de stafdienst 
B&B in 2012.
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3.4. Kerncijfers werkingsmiddelen van 
onze FOD
In 2012 bedroegen de kredieten voor personeels- en werkingskosten in totaal 
93.248 euro. Dit is een daling van 7,2 % ten opzichte van 2011.

Tabel: gerealiseerde uitgaven (vereffeningen) per jaar 

uitgavenposten Kredieten 2010
(x 1000 euro)

Kredieten 2011
(x 1000 euro)

Kredieten 2012
(x 1000 euro)

Personeelsmiddelen 
beleidscellen 7.545 7.146 7.054

Werkingsmiddelen 
beleidscellen 2.956 2.674 2.218

Personeelsmiddelen 
FOD 60.920 (*) 57.427 58.829

Werkingsmiddelen 
FOD 33.137 31.021 25.642

TOTaaL WErKIng 
En PErSOnEEL 104.587 98.268 93.743

(*) aanrekening van 13 maanden personeelskredieten in 2010 door overgang naar FEDCOM 
(wet 22 mei 2003)

De kredieten voor personeels- en 
werkingskosten zijn tegenover 2O11 

met 7,2% gedaald.
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Er werden in 2012 in totaal 16.081 facturen en schuldvorderingen ontvangen 
en uitbetaald. 

In 2012 werden er 3.639 vastleggingen genomen en daarnaast nog 1.172  
verhogingen van vastleggingen ingevoerd.

Budgettaire behoedzaamheid

Door het strikt budgettair beleid in 2012 werden de budgettaire processen en 
controles in 2012 op verschillende tijdstippen herzien en gewijzigd.

  De begroting 2012 werd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers  
 begin februari 2012 goedgekeurd waardoor de eerste maanden gewerkt  
	 werd	op	basis	van	de	Financiewet	(voorlopige	twaalfden);

  Door een bijkomende richtlijn in verband met de budgettaire  
 behoedzaamheid werden overheidsopdrachten van meer dan 31.000  
	 euro	vanaf	maart	voorgelegd	aan	de	Ministerraad;

  In mei 2012 werd er een administratieve blokkering opgelegd van 10%  
	 op	de	werkingskredieten;

  In juli werd er beslist om de helft van de blokkering om te zetten naar  
	 een	definitieve	besparing;

  Eind oktober werd er beslist om alle samendrukbare uitgaven te  
 schrappen. Alle overheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro werden  
 voorgelegd aan bijkomende werkgroep DAP/VVA en de Ministerraad voor  
 de beoordeling van de samendrukbaarheid.

Door de richtlijnen van budgettaire behoedzaamheid werden verschillen 
overheidsopdrachten en  nieuwe initiatieven uitgesteld. 

3.5. Subsidies, toelagen, tegemoetkomingen
Het budget van de FOD Sociale Zekerheid bedroeg in 2012 meer dan 14 miljard 
euro. 

Onderstaande tabel toont de grootste uitgavenposten en vergelijkt de kredieten 
met die van 2011.

uitgavenposten Kredieten 2011 
(X 1000 euro)

Kredieten 2012 
(X 1000 euro)

Subsidies voor het statuut der 
zelfstandigen 1.316.997 1.353.206

Dotatie ter verzekering van het 
financiële	evenwicht	en	de	continuïteit	
van de betalingen, stelsel Zelfstandigen

111.960 404.135

Tegemoetkomingen personen met een 
handicap 1.795.284 1.870.761

Globale Rijkstoelage voor de RSZ 
(Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid) 6.047.241 6.213.504

Dotatie ter verzekering van het 
financiële	evenwicht	en	de	continuïteit	
van de betalingen, stelsel Werknemers

1.007.640 3.637.218

Toelage voor de DOSZ (Dienst voor de 
overzeese sociale zekerheid) 294.585 321.605

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden 450.151 456.371

Subsidie voor het IV-NIOOO (Instituut 
voor Veteranen – Nationaal Instituut 
voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en 
Oorlogsslachtoffers)

35.560 33.928

Burgerlijke slachtoffers van de oorlog 
1940-45 32.314 29.684

TOTaaL SuBSIDIES En 
TEgEmOETKOmIngEn 11.091.732 14.320.412

 Contact: dries.gellynck@minsoc.fed.be
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4.1. Integratie ICT - Logistiek
Gezien de complementariteit van taken binnen de twee entiteiten besloot het Directiecomité 
midden 2012 om de Logistiek onder te brengen bij de dienst ICT (zie volgend hoofdstuk). 
De dienst Logistiek werd in een nieuw kleedje gestoken en noemt zich voortaan Facility 
Management, kortweg “FM”. 

De service aan onze interne klanten verandert niet. Nieuw is enkel de benaming van de 
groepen:

De uitdaging bestaat er in om in de toekomst nog beter en sneller ons doelpubliek te 
kunnen helpen.

4. Facility management

FM-buildings: 
voor gebouwen Finto of extern

Warehouse management:
voor bestellingen en stock

Hospitality :
voor verzendingen, reservaties, 

catering, chauffeurs, 
archieven, onthaalbalies
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4.2. Facility Management 2012

4.2.1. Verhuizing

In 2012 was de dienst Facility Management (FM) in samenwerking met haar 
partners organisator van en/of deelnemer aan een aantal verhuizingen: de 
centrale zetel van de FOD (interne herschikking), de Beleidscel Onkelinx en de 
kantoren van de sociale inspectie in Namen. 

Deze laatste was van het grootste belang, want hiermee werd het dynamic 
office-principe ingevoerd in onze provinciale kantoren.  

  de centrale zetel van de FOD (interne herschikking): na een analyse van  
 het aantal werkplekken in de Finto bleek dat we het ook met 1 verdieping  
 minder konden stellen. Alle diensten op de 6de verdieping verhuisden  
 naar andere verdiepingen. Door de vrijkomen ruimte konden we heel  
 wat besparen.

		de	Beleidscel	van	Minister	van	Sociale	zaken	en	Volksgezondheid;
  de kantoren van de sociale inspectie in Namen. Deze was van het grootste  

 belang, want hiermee werd het dynamic office-principe ingevoerd in  
 onze provinciale kantoren.  

4.2.2. Vastgoed

De vernieuwing van het vastgoed dat de FOD ter beschikking heeft, is een 
prioriteit voor de dienst FM.

In 2012 hebben wij bijvoorbeeld samen met de Regie der gebouwen getracht 
de lokalen van de sociale inspectie in Nijvel veiliger en aangenamer te maken.

In het kader van het project Satellietkantoren heeft onze organisatie de handen 
in elkaar geslagen met verschillende andere overheidsdiensten om na te gaan of 
we een werkplaats ter beschikking kunnen stellen van de personeelsleden wiens 
woning zich niet leent tot telewerk. Een eerste sattelietkantoor, gecreëerd door 
onze FOD, wordt binnenkort geopend in Belgrade (regio Namen).
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4.2.3. Leefmilieu

Zie ook hoofdstuk 7 (Leefmilieu) van dit deel van het verslag.

De bescherming van het leefmilieu in het kader van duurzame ontwikkeling 
vergt een sterke betrokkenheid van de openbare overheden.

  wat onze logistieke activiteiten betreft, hebben we bv. onze transport- 
 routes geoptimaliseerd (zie punt 2.1.8., hierboven). 

  om een groenere en sociaal verantwoordelijkere dienst te worden,  
 hebben we een proactief afvalbeleid ingevoerd door de toepassing van  
 gerichte prakijken en gedragingen (systematisch wegen van al ons afval,  
 inrichting van een opbergruimte voor oud materiaal waarin toxische  
 stoffen zitten, enz.).  

  om onze collega’s aan te zetten tot het gebruik van groene en hoofdzakelijk  
 lokale energie, hebben de dienst Facility Management en de leverancier  
 Lampiris het “Green Energy for Employees Program” uitgewerkt. 

  In samenwerking met de Regie der gebouwen werd bovendien een eerste  
 laadpaal voor elektrische voertuigen geïnstalleerd in de parking van de  
 Finto. 

4.2.4. Defibrillatietoestellen

Zie ook hoofdstuk 9 (Interne Dienst voor de preventie en bescherming op het 
werk), in dit deel van het verslag. 

Onze FOD is zich bewust van het cruciaal belang van de beschikbaarheid 
van	defibrillatietoestellen	binnen	zijn	gebouwen.	Voorafgaandelijk	werden	
opleidingen	georganiseerd	zowel	over	defibrillatie	als	over	reanimatie.	

De	FOD	liet	AED’s	(Automatische	Externe	Defibrillatoren)	plaatsen	zowel	in	de	
Finto als in de buitendiensten zoals de centra voor medische expertise. 
 

4.2.5. Nieuw conferentiecentrum op -2

Tijdens het “Dyno”-project (interne verhuis van de diensten binnen de Finto) 
bleek dat er een tekort was aan vergader- en gespreksruimtes. 
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4.2.6. Polyvalente zaal “Move” van verdieping -2

De werkgroep Dyno heeft onze polyvalente zaal zo ingericht dat we onze 
activiteiten zelf kunnen beheren zonder steeds een beroep te moeten doen op 
derden. De zaal werd in een kleurrijk plunje gestoken en is volledig uitgerust. 
Zij leent zich bv. perfect voor sportactiviteiten tijdens de middagpauze, die het 
welzijn van ons personeel ten goede komen. 

De bibliotheek werd een tijdje geleden gereorganiseerd in functie van de 
behoeften van de gebruikers. Heel wat publicaties werden gedigitaliseerd. 
Hierdoor was een afzonderlijke bibliotheek op verdieping -2 niet langer nodig. 
Wegens haar vlotte bereikbaarheid in het gebouw werd de vrijgekomen ruimte 
ook heel geschikt bevonden om er bijkomende zones in te richten. 

Dankzij onze besparingen—zoals het vrijkomen van de 6de verdieping (waardoor 
we minder huur moeten betalen) door een optimalisering van de andere 
verdiepingen die door de FOD worden gebruikt – kon het vrijgekomen budget 
worden gebruikt voor de herinrichting van verdieping -2. Dat we nu geen externe 
locaties meer moeten huren om een bijeenkomst te organiseren, bespaart ons 
nog meer geld.

Het resultaat mag gezien zijn.  Zo kwamen er 18 nieuwe vergadermodules bij. 
Je vindt er ruimtes voor verschillende doeleinden:

Zowel in de receptieruimte als in de omgeving van de overige zalen komt het publiek 
visueel in aanraking met alle werkdomeinen van onze FOD. Voor elke zaal werd het 
woord ‘samen’ vertaald in een andere taal. Dit woord beantwoordt immers aan de 
waarden van de FOD: samen werken, samen overleggen, samen zijn.

Elke ruimte heeft zijn eigen technische kenmerken. Zo zijn er ruimtes die 
uitgerust zijn met een beamer en een scherm, ruimtes waar internetconnecties 
en/of interne netwerkconnecties aanwezig zijn, ruimtes waar de mogelijkheid 
bestaat om een videoconferentie te organiseren of waar  presentaties kunnen 
worden gegeven vanaf een iPad,… De volledige ruimte biedt externe bezoekers 
internettoegang via Wi-Fi.

volledig afgesloten ruimtes 
om de confidentialiteit 
van de gesprekken te 

waarborgen 

informele 
overlegruimtes 

presentatieruimtes 

opleidingslokalen 
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“Ik ben in september 2012 gestart bij de FOD Sociale 
Zekerheid, na een selectieprocedure. Ik ben niet nieuw 
in het vak. Ik heb een opleiding overheidsmanagement 
en bestuurskunde gevolgd en ik heb 25 jaar gewerkt 
bij de Administratie van de Thesaurie, nadien bij Selor 
en OFO.
Wat grappig is: ik ben mijn loopbaan begonnen bij de 
Kas Voor Oorlogspensioenen als betaaldienst voor DG 
oorlogsslachtoffers, een van de Directies-generaal van 
de FOD. De cirkel is dus rond!

Ik kende alle “fysieke” nieuwigheden al die bij de FOD 
Sociale Zekerheid zijn ingevoerd: dynamic	office,	clean	
desk, enz. Intussen heb ik ook alle andere elementen 
van de cultuuromslag kunnen ontdekken en beter leren 
kennen: de waarden, de teamdoelstellingen, enz.

We geven het woord aan Hilde DERMEZ, de nieuwe verantwoordelijke van de FOD voor Facility 
Management.

“LOGIStIEK” IS VERLEDEN tIJD, 
we doen nu aan “facility management”!
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Ik geef toe dat het aanvankelijk niet gemakkelijk was: 
alle collega’s en hun specialiteiten 
leren kennen, enz. Leiding geven 
aan een multidisciplinair team met 
heel wat telewerkers is iets apart. 
Je moet het gaandeweg leren. 
Leren is de boodschap!

Ik was erg verrast door de hoge graad van 
professionalisme die hier heerst. Het werkkader 
bij de FOD is uitzonderlijk en de verwachtingen zijn 
dan ook zeer hoog. Je kunt je gemakkelijk inbeelden 
dat we aan hoge eisen moeten voldoen: alles moet 
perfect werken (verlichting, ventilatie, …).

Ik heb veel vergaderingen en contacten met mensen. 
Dat is verrijkend, maar je moet je agenda wel 
goed weten te organiseren. 
Gelukkig kan je bij de FOD 
Sociale Zekerheid je werk 
heel soepel organiseren en 
bijvoorbeeld 2 uur inplannen 
om boodschappen te doen. 
Ik ben liever coach dan chef 
voor mijn medewerkers, mijn taak bestaat erin 
verantwoordelijkheid te nemen, de specialiteiten 
van iedereen te kennen en ervoor te zorgen dat het 
werk goed wordt verdeeld. Ik overleg veel met de 
verantwoordelijken voor facility management van de 
andere FOD’s. netwerken is heel belangrijk.

Op dit ogenblik heeft de economische crisis de 
grootste invloed op onze dienst. Meer dan ooit is 
een euro een euro! Je moet echt op alles letten en 
rekening houden met de stijgende kosten, zoals de 
kosten voor verwarming. Er moet bespaard worden 
en daarom worden alle aanvragen geanalyseerd. 
Kort samengevat bekijken we of de aanvragen 
betrekking hebben op essentiële zaken of op comfort 
of design. We gaan enkel nog in op aanvragen die van 
essentieel belang zijn. Van de dienst FM wordt een 
extra besparing gevraagd. Dat is logisch want als 
FM als ondersteunende dienst bespaart, dan levert 
automatisch elke interne klant zijn deeltje van de 
besparing en zijn we solidair. 

Voor het beheer van de verschillende gebouwen (de 
hoofdzetel en de regionale kantoren), hebben we een 

“monitoringsysteem”. 
Het ene gebouw wordt 
niet anders beheerd 
dan het andere. Er is 
een geglobaliseerd 
beheer, met het oog 
op een integrale 

dienstverlening: dat is waar “facility management” 
om draait.

We zijn samengegaan met de Stafdienst ICT. Dat is 
een goede zaak. We hadden ook kunnen samengaan 
met Budget of P&O. Maar met de Stafdienst ICT 

zijn er de meeste synergiën. Zo zal de Helpdesk 
binnenkort niet alleen problemen in verband met 
IT behandelen, maar ook problemen rond het luik 
“facility”.

Naast de klassieke opdrachten, verzorgen we 
ook het onthaal. Een goed 
onthaal is erg belangrijk en 
onze medewerkers doen er 
alles aan om de bezoekers zo 
goed mogelijk op te vangen. 
Hospitality is een sterk punt van 
onze FOD, zeker met de nieuwe – overigens prachtige 
– ontmoetingsruimte op verdieping -2. Onze 
opdracht is ervoor te zorgen dat de medewerkers 
van de FOD en de bezoekers zich goed voelen en dat 
iedereen zijn werk kan uitvoeren in goede materiële 
omstandigheden. 

De 42 medewerkers van de dienst Facility 
management staan in 2013 voor de volgende 
uitdagingen: zo veel mogelijk besparen en tegelijk 
een hoog kwaliteitsniveau behouden.”

 Contact: hilde.dermez@minsoc.fed.be

“Ik was erg verrast door de hoge 
graad van professionalisme die 
hier heerst”
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5.1. Hoe is het vakgebied ICT gestructureerd ?

Onderzoek, advies, opportuniteits- en haalbaarheidsstudies betreffende ICT-
diensten en –oplossingen

Om vanaf het begin rekening te houden met alle vragen van de Directie-generaals (DG’s)/
stafdiensten (SD’s), realiseert de dienst ICT samen met hen analyses en evaluaties:

5. technologische hulpmiddelen bij de 
uitwerking van de opdrachten van de FOD

uitwerken van opportuniteitsstudies 
en van studies om oplossingen te 

zoeken, op basis van een idee, om 
een licht te werpen op de mogelijke 

voordelen, rekening houdend 
met impact, risico’s, kosten en 

opleveringstermijnen evenals een 
architectuur

uitwerken van 
haalbaarheidsstudies en 
“proofs of concept” op 
basis van de vastgestelde 
behoeften, om scenario’s voor 
oplossingen voor te stellen
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5.2. Een aantal indicatoren

5.2.1. Onderzoeken en studies gerealiseerd 
in 2012

In 2012 werden vijf studies gerealiseerd of opgestart:

a)  “proof of concept” van een cloud-werkomgeving voor de DG Beleids- 
	 ondersteuning;
b)  studie over de migratie van het beheersysteem voor uitkeringen en sociale  
	 voordelen	(voor	personen	met	een	handicap);
c) studie over een generieke dienst voor de flexibele productie van  
	 documenten;
d) studie over een interface tussen het eHR-systeem voor de personeels- 
	 gegevens	en	het	beheersysteem	voor	de	activiteiten	van	de	sociale	inspectie; 
e) studie over een systeem voor het beheer van de descriptieve documenten- 
	 fiches	(voor	de	archieven	van	de	oorlogsslachtoffers).	

Uitwerking van ICT-diensten en oplossingen op maat van de DG/SD

Op basis van de resultaten van het onderzoek en de proofs of concept in 
samenwerking met de DG/SD, stelt de dienst ICT oplossingen en diensten ter 
beschikking: 

Ondersteuning van aan de DG’s/SD’s aangeboden ICT-oplossingen en 
–diensten

De beschikbaarheid en de continuïteit van de aangeboden ICT-diensten en 
-oplossingen en de onderliggende infrastructuur dienen gewaarborgd te worden.

Hulp en opleiding voor de gebruikers van de ICT-oplossingen 

In essentie bestaat deze activiteit uit twee luiken: 

door ze aan te 
passen aan hun 

‘business’ in kwestie 

hulp en opleiding 
betreffende het gebruik 
van de ICT-oplossingen

door de voorkeur te geven aan aangekochte 
of herbruikbare oplossingen 

oplossen van incidenten 
in verband met ICT-
oplossingen
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5.2.2. Ontwikkeling van ICT-diensten en 
oplossingen

In 2012 werkte de dienst  ICT aan 43 projecten:

		9	van	deze	projecten	zijn	succesvol	afgerond;
		34	zijn	nog	in	uitvoering;	10	daarvan	hebben	reeds	een	eerste	resultaat	 

	 opgeleverd	(waaronder	3	studies);
  Bij deze 34 projecten zijn er 14 waarvan de scope in de loop van het  

	 proces	werd	aangepast;	2	hebben	vertraging	opgelopen.

Daarnaast behandelde de dienst ICT in de loop van 2012 ook 38 aanvragen.  
22	daarvan	zijn	afgerond;	14	zijn	nog	in	behandeling.

Het gaat in hoofdzaak om aanvragen voor:

  materiaal of applicaties die niet standaard zijn en waarvoor een  
	 voorafgaande	analyse	nodig	is;

		continuïteit	wat	betreft	dienstverlening	en	veiligheid;
		middelen	voor	meer	aansluitmogelijkheden,	mobiliteit,	samenwerking;	
		adviezen	en	innovatie;
		rationalisering	van	dienstverlening;
		de	wijziging	van	de	‘business’	van	de	DG/SD;
  de vereenvoudiging van het beheer van de informatie-uitwisseling. 

5.3. Grote projecten uitgevoerd in 2012

5.3.1. Kwaliteitsvolle ondersteuning verzekeren 
bij de uitwerking en voorbereiding van het sociaal 
beleid

De dienst ICT heeft verschillende samenwerkingsomgevingen in de cloud helpen 
invoeren	voor	de	DG	Beleidsondersteuning	opdat	deze	efficiënt	zou	kunnen	
samenwerken met de externe partners.

De dienst ICT werkt met de DG Sociaal Beleid aan de ontwikkeling van een 
geïntegreerd systeem voor kennisuitwisseling en kennisbeheer met het oog 
op een beter transversaal organisatievermogen van deze DG.

5.3.2. Snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening 
rechtstreeks voor de gebruikers

Samen met de DG Personen met een handicap heeft de dienst ICT werk gemaakt 
van de analyse en de ontwikkeling van systemen om de volgende aspecten te 
verbeteren: 

de evolutie van het systeem voor 
het beheer van de dossiers

de functionaliteiten 
van de portaalsite

het proces van het beheer 
van de medische dossiers

de werking van het Contact center 
en de interface met de burger (via de 

ondersteuning van een basisformulier).
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De dienst ICT heeft daarnaast ook meegewerkt aan de verbetering van het 
dossierbeheer voor burgerlijke oorlogsslachtoffers. 

Hij nam ook actief deel aan de administratieve vereenvoudiging (om het 
nemen van beslissingen vlotter te laten verlopen) door de ontwikkeling van 
informatiestromen tussen de actoren van de sociale zekerheid en andere 
instanties zoals de FOD Financiën (TAXI-AS, EiEiw, New Dispensa).

5.3.3. Kwaliteitsvolle ondersteuning bieden aan 
de strijd tegen de sociale fraude

De dienst ICT heeft een bestek voltooid voor de invoering van Datamining om 
fraudeschema’s op te sporen en op die manier meer te recupereren, gerichter 
te werk te gaan, onnodige onderzoeken te voorkomen. Bovendien heeft de dienst 
verder gewerkt aan de ontwikkeling van componenten voor de rationalisering 
van de beheersactiviteiten van de sociale inspecteurs door middel van een 
modulair portaal. 

5.3.4. Ons organisatievermogen optimaliseren

Er werden een reeks projecten uitgevoerd ter ondersteuning en verbetering 
van het organisatievermogen van de FOD, volgens de beleidsassen die de FOD 
voor zichzelf heeft vastgelegd: 

A. Kennisuitwisseling en samenwerking

eColPartner: 
gezamenlijke werkruimte

eBib: elektronisch beheer 
van de bibliotheek 
van de FOD
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B. Rationalisering van de processen

		EMAS:	ondersteuning	van	proces	betreffende	de	certificering	inzake	 
	 milieubeheer;

  ePMO: ondersteuning van proces betreffende het beheer van de  
	 programma’s	en	projecten	van	de	FOD	in	zijn	totaliteit;

		eBudget:	facturatieproces	van	de	SD	Budget	en	beheerscontrole;
  ondersteunende elementen van de processen inzake personeelsbeheer  

	 (eHR,	SEPP,	MyTime);
  elementen op vlak van technische architectuur ter ondersteuning van  

 de processen inzake het beheer van de tegemoetkomingen voor personen  
 met een handicap (SEPA, SOA, WebLogic).

Daarenboven werd een groot transversaal project opgezet met de DG’s/SD’s: 
FOD 3.0. Dit project heeft als doel geleidelijk verschillende voorzieningen ter 
beschikking te stellen die nodig zijn om iedere medewerker te laten kiezen 
waar, wanneer en hoe hij werkt.

In 2012 begon de dienst ICT met de ontwikkeling van de volgende onderdelen: 

  onderzoek multi source-gegevens	-	MySearch	(KUMO)	;
  selfservice-onderdelen in de gezamenlijke werkomgeving sharepoint,  

	 om	het	gebruik	van	dergelijke	omgevingen	te	bevorderen;
		configuratie	van	bepaalde	gezamenlijke	werkomgevingen	die	toegankelijk	 

	 zijn	van	buitenaf	voor	een	aantal	DG’s/SD’s;
		gecentraliseerde	en	toegankelijke	kennis-	en	beeldbanken;
  actieplan om te komen tot Bring Your Own Device (“ieder zorgt voor z’n  

	 eigen	informaticamateriaal”)	;
  ontwikkeling van een ‘Nieuwe Werkomgeving’-model (NWOW). 

 
Aan de hand van dit parametriseerbaar model kunnen we de stap zetten 
naar een omgeving waarin iedere medewerker kan kiezen waar, wanneer 
en hoe hij werkt.

Dit model heeft volgende kenmerken: 

•  multi-domein: in functie van de verschillende doelstellingen die men  
	 wil	bereiken	(bv.	samenwerking,	responsabilisering,	…);
•  multi-pijler: in functie van de dimensies die meetellen bij de  
 beoordeling van de doelstellingen (persoon, technologie, organisatie,  
	 context,	…);

•  multi-niveau: in functie van de maturiteit van de verschillende  
 doestellingen.

De dienst ICT heeft een aantal andere initiatieven genomen om de continuïteit 
van de dienstverlening en de toegang tot de diensten en gegevens buitenshuis 
proactief te waarborgen (en tegelijk de performantie van de connectiviteit van 
de gebruikers te verbeteren).

Onder meer werden 3 studies uitgevoerd:

de analyse van de toegang tot 
authentieke gegevensbronnen 
van andere instellingen (voor 

de “Ombudsdienst Pensioenen”  
met de gegevens van de RVP)

analyse van de certificaten 
voor de authenticatie van 
zowel de gebruikers als de 
servers, rekening houdend 
met het feit dat technologie 
steeds meer buitenshuis 
wordt gebruikt

analyse van de evolutie van 
telewerk, om de beschikbaarheid 

en de performantie van de  
connectiviteit van de gebruikers 

te verbeteren
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5.4. Projecten betreffende de evolutie van de 
dienst ICT in 2012
De dienst  ICT heeft verder gewerkt aan verscheidene projecten voor de 
verbetering van de eigen organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening 
voor de verschillende DG’s/SD’s van de FOD. 

5.4.1. Nieuwe werkcultuur

De dienst ICT neemt initiatieven ter bevordering van de nieuwe werkcultuur bij 
de FOD, net name:

-  multidisciplinaire en transversale werkgroepen en denktanks voor  
 de ontwikkeling van:  

  de autonomie van de gebruikers in het kader van de inzet van  
 technologieën, door hen voor te stellen deel uit te maken van zogenaamde  
 “praktijkgemeenschappen” (waartoe de ICT-coaches van de verschillende  
	 DG’s/SD’s	behoren);	

  globale vernieuwingsprojecten (cf. supra het project FOD 3.0) : 

•  Het NWOW-model van de nieuwe werkomgeving
•  De doelstelling Bring Your Own Device	;

-  Denktank-sessies:

		over	kennisuitwisseling		(bv.	uitwisselen	van	handige	weetjes);
  met het concept red monkey, voorgesteld aan alle geïnteresseerden  

 (laten we een zaal voor gezamenlijke creatie voorstellen waar iedereen  
 kan nadenken en ideeën uitwisselen).

 Contact: m.misko@minsoc.fed.be
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5.4.2. Rationalisering en harmonisering van 
de werkprocessen en – methodes

A. Ondersteuning projectbeheer

Projectbeheer heeft een nieuw stadium bereikt: het beheersproces is herzien 
teneinde het te integreren in het beheer van de projecten bij de FOD. Er zijn 
regels ingevoerd die moeten helpen bij het vastleggen van prioriteiten wat de 
projecten	betreft.	Er	werd	een	gemeenschappelijk	glossarium	gepubliceerd;	de	
projectfiches	werden	verbeterd.	De	dienst	ICT	heeft	opvolging	van	de	aanvragen	
van DG’s/SD’s geautomatiseerd om de rapportage en de transparantie van de 
communicatie te verbeteren. Daarnaast bood ICT ondersteuning aan de DG 
Beleidsondersteuning bij het structureren van een omgeving voor de opvolging 
van de eigen projecten.

 Contact: John.Vandamme@minsoc.fed.be

B. Integratie Facility Management in de dienst ICT

De dienst Logistiek maakt vanaf nu deel uit van de dienst  ICT (zie hoofdstuk 4 
hierboven), heet voortaan Facility Management en zal onder leiding staan van 
een ervaren nieuwe dienstchef. Er werden een aantal synergieën vooropgesteld 
op vlak van: 

De voormalige diensten werkten nauw samen bij de herstructurering van de 
processen, rollen en verantwoordelijkheden. Zie interview van Hilde Dermez 
p 90.

 Contact: hilde.Dermez@minsoc.fed.be

C. IT-architectuur  

In 2012 realiseerde de dienst ICT een nieuwe fase in de “ondernemingsarchitectuur”. 
Concreet werden de volgende stappen gezet:

  maximaal gebruik makend van de bestaande architecturale bouwstenen  
	 werden	acceptabele	scenario’s	voor	nieuwe	oplossingen	vastgelegd;	

		er	werden	impactanalyses	uitgevoerd	met	het	oog	op	verbeteringen;
  een aantal functionaliteiten werden gerationaliseerd op verschillende  

	 niveaus;
  per architectuurniveau werden de eerste dienstverleningsmaatstaven  

 bepaald.

Er werd een architectengemeenschap opgericht die dienst doet als transversale 
structuur. Zij bestrijkt de verschillende IT-domeinen vanaf de initiële analyse 
van elke aanvraag van de DG’s en SD’s door ze in de business-architectuur van 
deze diensten te plaatsen en te verbinden met hun opdrachten. Een eerste 
pragmatische omgeving voor het beheer van de architectuuronderdelen werd 
ontwikkeld met de bestaande tools. 

Om op strategisch niveau de opdrachten, waarden en diensten van de FOD te 
capteren werden een methode en een model voorgesteld door de dienst ICT: 
de “Business Model Generation”. Deze werd voorgesteld tijdens een seminarie 
van het Directiecomité en werd meegenomen voor de uitwerking van de visie 
en strategie van de FOD.

 Contact: francoise.gillet@minsoc.fed.be  

stocks en 
inventarissen

overheidsopdrachten en 
het beheer van budgetten 
en uitgaven

front desk
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5.4.3. ICT-governance

De dienst ICT blijft zich verder toeleggen op dienstverlening. Tijdens een nieuwe 
fase werd rekening gehouden met de kostenstructuren en het budget per 
dienst. De dienst ICT ontwikkelt een tool met betrekking tot de categorieën van 
kosten.	Meer	in	het	algemeen	werd	een	nieuw	soort	ICT-cockpit	gedefinieerd	
met waarschuwings- en beheersinstrumenten die in de FOD kunnen worden 
aangewend. 

 Contact: lieven.vandeneede@minsoc.fe.be

5.5. Kerncijfers

2012: Aantal projecten per partner binnen de FOD (DG/SD)
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2012: Verdeling van de projecten per categorie 2012: Aantal aanvragen per interne partner (DG/SD)
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2012: Verdeling van de aanvragen per categorie
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Het even goed doen met minder middelen was ook op communicatiegebied de 
opdracht. Voor onze FOD is het contact tussen collega’s nochtans essentieel: 
voor uitwisseling van kennis en ervaring, om te leren van elkaar en om samen 
te zijn en te werken. Gelukkig moest daar niet op bespaard worden. Uit de 
evaluatie van onze teamdoelstellingen is bovendien gebleken dat “mensen 
met elkaar verbinden”, “samenwerking en dialoog” en “positieve feedback”  
de echte succesfactoren zijn. Als dat goed zit, is een project pas écht geslaagd.

 Contact: barbara.declippel@minsoc.fed.be

6.1. Events
De evenementen die in 2012 werden georganiseerd, zetten telkens zo’n aspect 
van het samen zijn in de verf. Evenementen waren er zowel voor ontspanning 
als voor wijzigende werkomstandigheden. De ambitie voor dit jaar is dat events 
niet alleen voor maar ook samen mét collega’s (uit verschillende diensten) 
worden georganiseerd.

Fun …

Het nieuwjaarsfeest	was	een	cinefiele	aangelegenheid.	In	een	“glamoureuze” 
omgeving werden alle medewerkers verwelkomd als de sterren bij de première 
van een Hollywood productie. Er waren hapjes en drankjes, sfeervolle muziek 
en hilarische optredens, acts en interventies.

In de geest van het nieuwjaarsfeest werden 4 filmmiddagen georganiseerd. 
Telkens	met	een	Belgische	film	die	(in	de	ruime	zin)	iets	te	maken	heeft	met	
een van onze opdrachten of werkinhouden. 

Het jaarlijks sporttoernooi was een succes dankzij de talrijke deelnemers, 
helpers en supporters. Deze dag stond helemaal in het teken van sport, 
teambuilding en amusement.

6. Informatie en communicatie
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…and work

De kWaT?-lezingen waren daar een voorbeeld van: zonder noemenswaardige 
kosten werd heel wat knowhow gedeeld. Vier collega’s deelden hun ervaring, 
dagelijks leven, dromen en toekomstvisie met een volle zaal. 

De onderwerpen waren gekozen op basis van de vier hoofdassen in 
onze opdrachten: dienstverlening aan de burger, strijd tegen fraude, 
beleidsondersteuning en -coördinatie en organisatorisch vermogen.

Tijd is het nieuwe geld, maar hoe maak je je medewerkers regisseur van hun 
leven? Hoe motiveer je hen en leg je hen uit hoe waardevol het is om eender 
waar en wanneer te kunnen werken, en je bureau op te geven (ook als baas)? 
Je leest er alles over in het boek van Frank Van Massenhove (Voorzitter 
van het Directiecomité van de FOD) en Tom Auwers (Directeur-generaal 
Beleidsondersteuning). ‘De collega’s werken thuis’ (uitgeverij Lannoo Campus) 
wijst de weg naar een nieuwe werkcultuur die de mens centraal stelt en die 
steunt op respect, resultaten en vertrouwen. Het is een boek speciaal voor open-
minded managers, CEO’s en topambtenaren die het verschil willen maken, of 
voor iedereen die wil weten hoe werken en geluk samen kunnen gaan. Het boek 
werd voorgesteld tijdens een presentatie in het auditorium in  samenwerking 
met de uitgeverij.

Het nieuwe conference center op verdieping -2 bestaat uit 18 vergadermodules op 
maat (zie 4.2.5. supra). Ze zijn geschikt voor verschillende soorten bijeenkomsten: 
vertrouwelijke gesprekken, presentaties, opleidingen of informeel overleg. 
France Dubois heeft bijzondere foto’s gemaakt van mensen die op een of andere 
wijze verbonden zijn met onze FOD. Die foto’s geven de ruimte een heel eigen 
sfeer. Voor elke module werd het woord ‘samen’ vertaald in een andere taal. 
Want dat blijft de bedoeling: samen werken, samen overleggen, samen zijn. 
Om dit te verduidelijken werden enkele opendeurdagen voor het personeel 
georganiseerd in augustus en september.

Op donderdag 22 november 2012 namen we deel aan de 3e editie van de 
nationale thuiswerkdag. 69% van onze collega’s werken minstens 1 dag per 
week van thuis uit. We vroegen aan enkele collega’s via de webcam waarom zij 
die dag thuis werken.
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  SSCALA (Social Security Coordination: Activating Local Actors, over  
	 grensarbeid),	zie	p.	27;

		de	reorganisatie	van	het	Contact	Center,	zie	p.	64;
  de nieuwe parkeerkaarten voor personen met een handicap, zie p. 65.

Huidige webkanalen van de FOD Sociale Zekerheid

De FOD beheert 3 eigen websites:

  www.socialsecurity.fgov.be
  www.handicap.fgov.be
  www.warvictims.fgov.be

Daarnaast levert de FOD de inhoud voor de volgende websites: 

  www.socialsecurity.be
  www.belgium.be

De FOD geeft ook 3 nieuwsbrieven uit: 

Tot slot is de FOD ook actief op een aantal sociale media.

6.2. Interne communicatie
In 2012 stapten we over op Windows 7 en Office 2010. Om onze collega’s hierop 
voor te bereiden, hebben we een intranetrubriek uitgewerkt met handleidingen 
en demo’s, organiseerden we infosessies en hebben we ook een Yammer-groep 
opgericht om informatie uit te wisselen. 

Voor alle collega’s van de DG Personen met een handicap organiseerden we 
infosessies (Road Shows) om hen meer duiding te geven bij belangrijke projecten 
en initiatieven (zie p. 41): de vernieuwing van http://www.handicap.fgov.be, het 
systeem van de contactformulieren, het verlenen van toegang tot Handiweb 
voor gemeentes, OCMW’s en ziekenfondsen, … Zo willen wij de transparantie 
over onze visie en projecten verbeteren en de interactie met onze collega’s 
bevorderen.

6.3. Externe communicatie
Om de nieuwe website van de FOD vorm en inhoud te geven werd een workshop 
van een volledige week georganiseerd.  Mensen van alle betrokken afdelingen 
hebben er samen nagedacht, gebrainstormd en gewerkt aan de vormgeving en 
de inhoud van de nieuwe site. De aanbevelingen van een studiebureau (scheiding 
content voor burgers en professionals, “less is more”, sexy vormgeving voor 
een sexy inhoud) werden verdiept en op punt gesteld. De site moet immers 
ons visitekaartje worden. Een van de voorbereidende stappen was alvast de 
harmonisering	van	onze	grafische	stijl.

Onze website voor personen met een handicap en professionelen uit de sociale 
sector (http://www.handicap.fgov.be) werd volledig vernieuwd (zie p. 61), zowel 
technisch, inhoudelijk als visueel. 

We verzorgden ook communicatiecampagnes voor:

  Active Ageing (Europees jaar voor Actief Ouder Worden en Solidariteit  
	 tussen	de	Generaties),	zie	p.	22;

  H5NCP (internationale samenwerking  voor de uitwisseling van informatie  
 over de risico’s van fraude en fouten of van systematische moeilijkheden),  
	 zie	p.	23;

Handiflash
(+/- 5.4OO geabonneerden)

Social news (+/- 2.3OO geabonneerden)

E-news voor externen
(+/- 17.OOO geabonneerden)
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6.4.2. Opruimen en actualiseren van de collecties

De FOD is bekommerd om de bescherming van het milieu. Daarom willen 
we het gebruik van papieren documenten terugdringen ten voordele van het 
digitale aanbod. Digitale documenten zijn bovendien gemakkelijker toegankelijk 
en sneller te raadplegen (waar de medewerker zich bevindt, op kantoor, op 
verplaatsing of thuis, is niet echt van belang). In 2012 organiseerde het Knowledge 
Center een tweedehandsboekenmarkt. 150 geïnteresseerde personeelsleden 
kwamen langs, en een honderdtal overtollige boeken verwisselden van eigenaar. 
Dit initiatief heeft extra zichtbaarheid gegeven aan het KC en de leden van 
het KC-team. De andere werken gingen naar verschillende geïnteresseerde 
instellingen, voornamelijk de Koninklijke Bibliotheek.

6.4.3. Mee met de tijd

Tegenwoordig willen onze gebruikers toegang tot een massa documentatie en 
tal van diensten, ongeacht de plaats van waaruit ze werken of de digitale drager 
die ze gebruiken (smartphones, tabletten, readers, enz.). 

In 2012 heeft het Knowledge Center zich een nieuwe, modernere en intuïtievere tool 
voor bibliotheekbeheer aangeschaft. Dit nieuwe systeem zal de personeelsleden 
op termijn echt interactief gebruik laten maken van de voorzieningen van het 
KC. In 2012, werd een nieuwe web-catalogus ter beschikking gesteld via het 
intranet. Bij wijze van experiment kocht het Knowledge Center een e-reader 
aan. Er werd een procedure afgrond voor de aankoop en circulatie van e-books. 

6.4. Knowledge Center
 Contact: lise-marie.noiret@minsoc.fed.be

6.4.1. Voorstelling van het Knowledge Center

Het team van het Knowledge Center (KC) telt 5 medewerkers. De opdracht van 
het KC bestaat erin de medewerkers van de FOD alle documentatie te geven 
die nuttig is voor de uitvoering van hun opdrachten. Deze documentatie kan in 
verschillende vormen beschikbaar zijn (boeken, dagelijkse en gespecialiseerde 
pers, databanken). 

Een aantal cijfers:

Uiteraard maakt het KC deel uit van het bibliotheeknetwerk van de federale 
administratie en vult het zijn catalogus regelmatig aan met publicaties in 
verband met de sociale zekerheid. 

188 abonnementen op 
tijdschriften, dagbladen 
en titels via databanken

131 aangeschafte boeken 
waarvan 5 e-books
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In juni 2012, net voor de eerste zomeruittocht, organiseerde de cel Duurzame Ontwikkeling 
een ontmoeting met twee natuurgeneeskundigen rond het thema “de natuurlijke (reis)
apotheek”. Het was de bedoeling aan de collega’s eenvoudige en natuurlijke alternatieven 
voor te stellen om de ongemakken die reizen met zich meebrengt, te lijf te gaan: Turista 
(‘reizigersdiarree’), zonnebrand, insectenbeten, reisziekte, wonden, builen, blauwe 
plekken, enz. 

In het kader van de Dag van de Duurzame Ontwikkeling (DO) bij de federale administratie 
organiseerde onze FOD een aantal evenementen rond het thema mobiliteit. Van 17 tot 20 
oktober konden de medewerkers deelnemen aan de volgende activiteiten:

Bovendien bleef het personeel in de loop van het jaar via het internet op de hoogte van 
bepaalde initiatieven in verband met duurzame ontwikkeling die buiten onze FOD worden 
genomen.

7. Duurzame Ontwikkeling

ontmoetingen met de federale 
politie rond het thema veiligheid in 
het verkeer (een activiteit die ook 

openstond voor het personeel van het 
FAVV en de FOD Financiën)

de federale politie kwam langs 
met de tuimelwagen

conferentie-debat, op initiatief van 
de POD Duurzame Ontwikkeling, over 
mobiliteit in de stad van de toekomst
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  Deelname aan vergaderingen van het EMAS-netwerk en aan werkgroepen  
	 in	verband	met	EMAS;

  Organisatie van een informatiecampagne voor het FOD-personeel om  
 ruchtbaarheid te geven aan de EMAS-processen, de prioritaire  
 doelstellingen en de rol van het personeel om de doelstellingen te  
	 bereiken;

  Voortzetting van de samenwerking met Fedesco en met de Regie der  
	 gebouwen	om	de	energieprestaties	van	de	Finto	te	verbeteren;

		Organisatie	van	het	1ste	certificeringsaudit,	met als sluitstuk de validatie  
 van ons milieumanagementsysteem en onze milieuverklaring door de  
 auditeur.

8.1. EMAS-certificaat
In 2012 heeft onze FOD intern verder gewerkt aan de creatie en implementatie 
van instrumenten die nodig zijn om in de Finance Tower, onze hoofdzetel, een 
milieumanagementsysteem in te voeren. 

Dit waren de voornaamste stappen:

  Organisatie van een controle-audit in samenwerking met de Belgische  
	 Technische	Coöperatie;

  Vastleggen van de prioritaire EMAS-doelstellingen voor de jaren 2012  
 tot 2014, namelijk: 

•  Nauwkeurige evaluatie van het huidige en toekomstige  
 papierverbruik, beperking van de hoeveelheid verbruikt papier en  
	 van	de	hoeveelheid	weggeworpen	papier	met	5%;
•  Wijziging van de milieuvergunning van de Financietoren wat  
 de stockage van aEEa (afgedankte elektronische en elektrische  
	 apparaten)	betreft;
•  Invoeren van een beheersproces voor aEEa;
•  Opnemen van milieucriteria en criteria inzake duurzame ontwikkeling  
 in 50% van de overheidsopdrachten;
•  10% meer aankopen van producten met ecolabel of equivalenten.

  Uitwerking van actieplannen aan de hand van doelstellingenfiches om  
	 te	komen	tot	prioritaire	doelstellingen	binnen	toegestane	termijnen;	

		Opstellen	van	het	milieubeleid	en	de	milieuverklaring	van	de	FOD;
  Analyse van onze belangrijkste indicatoren: energieverbruik,  

	 brandstofverbruik	en	verbruik	van	producten;
  Invoering van een interne werkgroep Duurzame Overheidsopdrachten  

	 bestaande	uit	de	aankoopverantwoordelijken	van	de	FOD;
  Organisatie van opleidings- en informatiesessies voor de EMAS- 

	 correspondenten	van	elke	dienst	van	de	FOD;

8. Leefmilieu
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 Contact: jean.delbruyere@minsoc.fed.be

9.1. Ondersteuning van de werkgever, de 
hiërarchische lijn en alle personeelsleden
Eén van de taken van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) 
bestaat erin de wettelijke bepalingen en regelgeving rond het welzijn van de werknemers 
toe te passen, zowel op vlak van veiligheid en hygiëne als op psychosociaal vlak. Daarnaast 
is deze dienst voornamelijk betrokken bij het opmaken, plannen, uitvoeren en evalueren 
van het beleid rond welzijn, op basis van het dynamisch risicobeheersingssysteem. Tot 
zijn takenpakket behoren de volgende opdrachten: 

		de	gevaren	in	kaart	helpen	brengen;	
		advies	geven	over	de	resultaten	van	de	risicoanalyse;	
		maatregelen	voorstellen	voor	een	permanente	risicoanalyse;	
  advies geven over het opstellen en de aanpassing van het globaal preventieplan  

	 en	het	jaarlijks	actieplan;
  meewerken aan de studie van de oorzaken van ongevallen met werkonbekwaamheid  

	 als	gevolg;	
  advies geven over de inrichting van de werkplaats, de werkposten, de  

 omgevingsfactoren en fysische, chemische en biologische agentia, de werkmiddelen  
	 en	de	individuele	uitrusting;

		de	werkplaatsen	bezoeken	en	hierover	verslagen	opstellen;
		deelnemen	 aan	 vergaderingen	 over	 veiligheidscoördinatie	 in	 de	 gebouwen; 

 de cel “Empreva” van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming  
 op het werk helpen bij het toezicht op de gezondheid van de werknemers (indeling van  
 de werknemers volgens de risico’s waaraan ze worden blootgesteld – in  
 samenwerking met de arbeidsgeneesheren en de hiërarchische lijn – en beheer  
 van de oproepbrieven);

  opleidingen organiseren in het kader van preventie op het werk (EHBO, cursus  
 bureau-ergonomie, preventie, gebruik van de evacuatiestoel (escape chair), gebruik  
	 van	een	externe	automatische	defibrillator,	enz.).

9. Preventie en bescherming op het werk
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9.3. Psychosociaal luik
In het kader van de psychosociale preventie bevat het IDPBW-team 
vertrouwenspersonen en preventieadviseurs gespecialiseerd in de psychosociale 
aspecten van het werk. De preventieadviseur “psychosociale aspecten” werkt 
samen met de werkgever een preventiebeleid uit inzake psychosociale belasting, 
zoals	pesterijen,	seksueel	ongewenst	gedrag,	geweld,	conflicten,	mentale	
belasting en burn-out. 

Het team speelt een actieve rol wanneer dit beleid spaak loopt en wanneer 
werknemers het slachtoffer zijn van geweld, pesterijen, seksueel ongewenst 
gedrag of discriminatie. De vertrouwenspersonen en preventieconsulenten 
staan deze mensen bij, bekommeren zich om hen en helpen ze. Het team staat 
ter beschikking van alle medewerkers wanneer het gaat om de toepassing van 
de wetgeving.

Preventieadviseurs gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van het werk 
hebben	een	aantal	specifieke	taken:

9.2. Realisaties “veiligheid-hygiëne” in 2012

A. Intern veiligheidsplan “Finance Tower”

Naar aanleiding van de evacuatieoefening op 10 september 2012 heeft de IDPBW 
het intern veiligheids- en evacuatieplan in samenwerking met de groep Safety-
Security Finto herzien.

B. Evacuatieplan Kouterpoort Gent

Naar aanleiding van de evacuatieoefening van 16 oktober 2012 heeft de 
interdepartementale werkgroep het evacuatieplan van het gebouw goedgekeurd.

C. Evacuatieplan “Kamgebouw Brugge”

Naar aanleiding van de evacuatieoefening van 25 oktober 2012 heeft de 
interdepartementale werkgroep het evacuatieplan voor het gebouw te Brugge 
aangepast.

D. Evacuatieplan “FAC Verwilghen Hasselt” 

De interdepartementale werkgroep heeft  een nieuwe gemeenschappelijke 
evacuatieprocedure voor het gebouw op punt gesteld.

E. Participatieve Risicoanalyse

Bij de diensten werd een participatieve risicoanalyse uitgevoerd. In 2012 
gebeurde dit meer in het bijzonder met twee centra voor medische expertise 
van de DG Personen met een handicap en met een regionaal kantoor van de 
sociale inspectie. 
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1. Beknopt Overzicht van de sociale zekerheid in België

In tegenstelling tot wat men afgaand op de titel zou kunnen vermoeden, telt 
dit document meer dan vijfhonderd pagina’s. Het wordt opgesteld in nauwe 
samenwerking met de diensten die bevoegd zijn op dit gebied. Deze publicatie 
wordt jaarlijks bijgewerkt. Het overzicht biedt een vrij volledige synthese van de 
regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid en de sociale hulp. Daarnaast 
worden	de	structuur,	de	organisatie	en	de	financiering	van	de	verschillende	
stelsels en takken uitvoerig bekeken. 
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/beknopt-
overzicht.htm 

  Contact: Roland.vanlaere@minsoc.fed.be

2. Archidoc News

Sinds juni 2009 publiceert de DG Oorlogsslachtoffers Archidoc News. Deze vier 
pagina’s tellende nieuwsbrief heeft als doel meer ruchtbaarheid te geven aan 
de projecten van de dienst om de archieven beter toegankelijk te maken en de 
bewaring ervan. Verder wil men de aandacht vestigen op de archieffondsen en 
de recente aanwinsten van de bibliotheek. 

  Contact: marie.lejeune@minsoc.fed.be 

Abonnement: archidoc@minsoc.fed.be of 
http://www.warvictims.fgov.be/forms/form_nl.htm 

3. Brochure “De sociale zekerheid in een oogopslag: Kerncijfers 
2011”

Aan de hand van een selectie van de cijfergegevens kan men ons systeem van 
sociale bescherming en de grote sommen geld die ermee gepaard gaan in 

Onze publicaties
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een oogopslag ontdekken. De inhoud van deze brochure is gelimiteerd tot de 
sociale uitgaven ten laste van de federale overheid of de begrotingen van de 
openbare instellingen van de sociale zekerheid. Deze uitgaven zijn opgedeeld 
volgens  de volgende zes thema’s: geneeskundige verzorging, uitkeringen 
voor arbeidsongeschiktheid, werk, ouderdom en overlijden, familie en sociale 
integratie. Voor elk van deze domeinen is getracht om het aantal personen die 
hulp ontvangen van ons systeem van sociale bescherming aan te geven en het 
totaal aan uitgaven voor deze hulp. U kan de brochure (uitgave 2011) downloaden 
op onze website:
http://socialsecurity.fgov.be/docs/essobs_kernci j fers/brochure_
kerncijfers_2011_nl.pdf

4. Brochure Sociale Bescherming in België: “ESSOBS-data voor 
België”

In	deze	brochure	worden	de	officiële	gegevens	betreffende	de	uitgaven	en	
inkomsten van de sociale bescherming in België en een aantal andere Europese 
lidstaten voorgesteld. Dit jaar behandelt het eerste deel van de brochure de 
evolutie	van	de	financiering	van	de	sociale	bescherming	van	2000	tot	2009	in	
Europa en in België in het bijzonder. Je kan de brochure downloaden op onze 
website:
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/essobs.htm

  Contact: michel.mingiedi@minsoc.fed.be of christelle.nuyens@minsoc.fed.be of 
                                            dirk.moens@minsoc.fed.be

5. Belgisch Tijdschrift voor sociale zekerheid

Dit tijdschrift is de belangrijkste publicatie van de dienst Publicaties en wordt 
uitgegeven in samenwerking met de Redactieraad, die bestaat uit leidend 
ambtenaren en mensen uit de academische wereld. Het tijdschrift verschijnt 
vier keer per jaar en telt 1.000 abonnees in binnen- en buitenland, zowel bij 
de lidstaten van de Europese Unie als in Zwitserland, de VS, Japan, enz. Sinds 
1999 kan het Tijdschrift ook op het Internet worden geraadpleegd.
Het Tijdschrift is multidisciplinair en bevat hoofdzakelijk wetenschappelijke 
artikels over de sociale zekerheid en de sociale bescherming op nationaal en 
internationaal niveau. De meeste bijdragen worden op bestelling geleverd door 
wetenschappers of ambtenaren. 

  Contact: Roland.vanlaere@minsoc.fed.be
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8. Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens van de 
sociale bescherming in België

Het Vade Mecum wordt jaarlijks door onze FOD gepubliceerd en biedt een overzicht 
van de sociale bescherming (werknemersstelsel, zelfstandigenstelsel, regeling 
van de overzeese sociale zekerheid, sociale bijstand, overheidspensioenen en 
overdrachten aan de gezinnen).

http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/vademecum/
vademecum-financiele-statistische-gegevens-sociale-bescherming-belgie.htm

  Contact: joannes.eggers@minsoc.fed.be 

9. Mededelingen betreffende de indexering en de wijzigingen buiten 
index van de bedragen van bepaalde sociale uitkeringen in het 
Belgisch Staatsblad

Een overzicht vind je op onze website:
http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/wetgeving/bedragen/
indexatie-bedragen-uitkeringen.htm

6. De sociale zekerheid in zijn context: 30 jaar statistieken

Deze publicatie bevat de statistieken in verband met  het stelsel van de 
werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren, alsook de geneeskundige 
verzorging, de overzeese sociale zekerheid en de sociale bijstand. De meeste 
statistieken hebben te maken met het aantal begunstigden, de inkomsten 
uit bijdragen, de uitgaven voor sociale uitkeringen en de minimum- en 
maximumbedragen voor elke tak van de  sociale zekerheid. Deze publicatie 
plaatst de cijfers in verband met de sociale zekerheid in een bredere context 
en behandelt bijvoorbeeld ook statistieken met betrekking tot de bevolking en 
de arbeidsmarkt. Meestal kan men kiezen tussen een cijfertabel voor vijf, tien 
of dertig jaar. Deze statistieken dienen als aanvulling bij de statistieken in het 
Vademecum (zie punt 8 hieronder).

Ze kunnen worden geraadpleegd in pdf-formaat op het volgende adres: 
http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/statistische-
reeksen/statistische-reeksen.htm

  Contact: joannes.eggers@minsoc.fed.be 

7. Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Deze toegankelijke brochure wordt twee keer per jaar geactualiseerd en is 
beschikbaar in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/alwa/alwa2011_jan_nl.pdf

  Contact: social.security@minsoc.fed.be
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Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer voor blinden 
en slechtzienden

Deze brochure bevat praktische informatie over de nationale verminderingskaart 
op het openbaar vervoer, zoals wie er recht op heeft, hoe ze kan worden 
aangevraagd, hoe ze dient te worden gebruikt, enz. 

De parkeerkaart voor personen met een handicap

Deze informatie bevat informatie over de parkeerkaart, wie er recht op heeft, 
hoe ze kan worden aangevraagd, hoe ze dient te worden gebruikt, enz.

De maatregelen voor personen met een handicap in vogelvlucht

Deze brochure biedt een beknopt overzicht over de maatregelen waarop personen 
met een handicap recht kunnen hebben en bevat de contactgegevens van de 
instellingen en diensten bevoegd voor het toekennen van deze maatregelen.

Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Deze nieuwe brochure biedt een overzicht van alle diensten die de DG verstrekt, 
de voorwaarden om ervan gebruik te kunnen maken, de te volgen procedures 
en alle nuttige contacten.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Deze brochure bevat praktische informatie over de tegemoetkoming voor hulp 
aan bejaarden: waaruit bestaat deze tegemoetkoming, wie heeft er recht op, 
hoe verloopt de aanvraagprocedure, enz. Veel gestelde vragen komen aan bod 
in een afzonderlijk deel.

De inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratie-
tegemoetkoming

Deze brochure bevat informatie over de inkomensvervangende tegemoetkoming 
en de integratietegemoetkoming: om welke tegemoetkoming gaat het, wie heeft 
er recht op, hoe verloopt de aanvraagprocedure, enz. Veel gestelde vragen 
komen aan bod in een afzonderlijk deel.

Gehandicaptenbeleid in België

Deze brochure biedt een bondige schets van de evolutie van het 
gehandicaptenbeleid in België en een overzicht en korte beschrijving van de 
verschillende administraties bevoegd voor dit domein.

Publicaties van de DG Personen met een 
handicap

http://handicap.fgov.be/nl
http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/tegemoetkomingen-en-andere-maatregelen.pdf
http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-thab.pdf
http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-it-ivt.pdf
http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-gehandicaptenbeleid-belgie.pdf
http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-verminderingskaart-openbaar-vervoer.pdf
http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-parkeerkaart.pdf
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/private_life/PRITH_8/PRITH_8_5.xml
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Website van de Dg Oorlogsslachtoffers: http://warvictims.fgov.be

Portaal van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be

Website van de FOD : http://www.socialsecurity.fgov.be

Website van de Directie-generaal Personen met een handicap :
http:/www.handicap.fgov.be

Onze websites
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Volg ons op: Andere informatie en diensten van de federale overheid: http://www.belgium.be

Abonneer je op onze nieuwsbrieven (E-news & Social news) : 
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/newsletters/
nieuwsbrief.htm

Youtube :
www.youtube.com/fpssocialsecurity

Facebook :
Voor een sexy overheid
Pour une administration sexy

Slideshare :
 www.slideshare.net/fpssocialsecurity

Twitter :
@FODSZ-@SPFSecu - 

@mysexyworkplace



WErKgrOEP
Tom Auwers, Dominique Baudru, Pierre Dantinne, Stefaan De Baere, 
Barbara de Clippel, Rudi De Bleser, Christian Dekeyser, Jean Delbruyère, 
Danièle Dequan, Marie-Line Gabriel, Dries Gellynck, Françoise Gillet, 
Pierre-Yves Goffaux, Nele Heerwegh, Angélique Heusicom, Marc 
Hubin, Christian Huts, Amaury Legrain, Marie Lejeune, Stefan Leo, 
Ysabel Lozano-Collado, Virginie Liess, Robert Mathieu, Pierre Niego, 
Michel Rauw, Renaat Schrooten, Johan Steenhoudt, Ingeborg Van Den 
Driessche, Laurence Vanhée et Steven Vervaet.

FOD SOCIaLE ZEKErhEID
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 100
1000 Brussel 
Algemeen telefoonnummer: 02/528.60.11 
www.socialsecurity.fgov.be

JaarVErSLag 2012
Dit document werd gerealiseerd door de FOD Sociale 

Zekerheid (redactie, vertaling, lay-out en creatie website)

FOTO’S
France Dubois en Johan Van der Maelen

VEranTWOOrDELIJKE uITgEVEr
Frank van Massenhove (Voorzitter van het Directiecomité)

COörDInaTIE & InTErVIEWS
Pierre Dantinne (Communicatieadviseur – Directie-generaal 
Beleidsondersteuning)

Vragen over het Jaarverslag 2012 van de FOD Sociale Zekerheid? 
COnTaCTEEr: rapport@minsoc.fed.be


